
 

 

 

 

 
 

II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR, DAN HIPOTESIS 

 

 

 

Bagian ini akan membahas tinjauan pustaka mengenai kinerja guru sertifikasi, 

disiplin kerja, sarana, kompensasi, hasil penelitian yang relevan, kerangka 

berpikir, dan hipotesis. 

 

A. Tinjauan Pustaka 

Bagian ini berisi tentang uraian teori yang menjelaskan variabel-variabel yang 

diteliti. Teori dari masing-masing variabel dideskripsikan melalui 

pendefinisian serta uraian  yang lengkap dan mendalam dari berbagai 

referensi, sehingga dapat memperkuat penelitian ini. Berikut akan diuraikan 

secara sistematis mengenai teori dari masing-masing variabel dalam 

penelitian ini. 

1. Kinerja 

1.1. Pengertian Kinerja  

Kinerja adalah hasil kerja yang secara kualitas dan kuantitas yang 

dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai 

dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya (Mangkunegara 

dalam Aritonang dalam Barnawi dan Moh Arifin 2012: 11). Kinerja 
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adalah tetang melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari 

pekerjaan tersebut. Kinerja adalah tentang apa yang dikerjakan dan 

bagaimana cara mengerjakannya (Wibowo 2007:7). Kinerja adalah 

tingkat keberhasilan seseorang atau kelompok dalam melaksanakan 

tugas sesuai dengan tanggung jawab dan wewenangnya berdasarkan 

standar kinerja yang ditetapkan selama periode tertentu dalam 

kerangka mencapai tujuan organisasi (Barnawi dan Moh Arifin 

2012:13).   

 

Berdasarkan beberapa pengertian tentang kinerja di atas yang 

dimaksud dengan kinerja adalah kinerja guru. Dapat dikatakan kinerja 

guru adalah tingkat keberhasilan seseorang atau kelompok orang 

dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta kemampuan 

untuk mencapai tujuan berdasarkan standar yang telah ditetapkan. 

Kinerja dikatakan baik dan memuaskan apabila tujuan yang dicapai 

sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.  Kinerja guru yang baik 

tentunya tergambar pada penampilan mereka baik dari penampilan 

kemampuan akademik maupun kemampuan profesi menjadi guru 

artinya mampu mengelola pengajaran di dalam kelas dan mendidik 

siswa di luar kelas dengan sebaik-baiknya.  

 

1.2.  Penilaian Kinerja 

Dalam upaya mewujudkan kinerja yang baik diperlukan proses 

penilaian kinerja. Penilaian kinerja sangat bermanfaat bagi dinamika 

pertumbuhan organisasi secara keseluruhan. Melalui penilaian 
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tersebut, maka dapat diketahui bagaimana kondisi riil pegawai dilihat 

dari kinerja dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan. Penilaian kinerja menurut Tjuju dan Suwatno 

merupakan prestasi nyata yang ditampilkan seseorang setelah yang 

bersangkutan menjalankan tugas dan perannya dalam organisasi. 

Penilaian kinerja guru pada dasarnya merupakan proses 

membandingkan antara kinerja aktual dan kinerja ideal untuk 

mengetahui tingkat keberhasilan guru dalam melaksanakan tugas-

tugasnya dalam periode tertentu (Barnawi dan Moh Arifin 2012:25). 

Berdasarkan pendapat di atas yang dimaksud dengan penilaian kinerja 

adalah proses perbandingan antara kinerja yang nyata dengan kinerja 

ideal yang gunanya untuk mengetahui sejauh mana tingkat 

keberhasilan kinerja seorang guru. 

Penilaian kinerja merupakan kajian sistematis tentang kondisi kerja 

karyawan yang dilaksanakan  secara formal yang dikaitkan dengan 

standar kerja yang telah ditentukan perusahaan (Rivai dkk 2008:18). 

Berdasarkan pendapat di atas, penilaian kinerja merupakan proses 

mengevaluasi seberapa baik guru melakukan pekerjaan mereka 

dengan cara membandingkan pekerjaan yang telah dilakukan dengan 

standar kerja yang telah ditetapkan. 

Rivai dkk (2008:29)  menyatakan cara pengukuran keberhasilan 

ataupun kegagalan kinerja manajemen dapat diukur dengan 

melakukan: 

a. perbandingan antara kinerja nyata dengan kinerja yang 

direncanakan 
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b. perbandingan antara kinerja nyata dengan hasil (sasaran) yang 

diharapkan 

c. perbandingan antara kinerja nyata tahun ini dengan tahun 

sebelumnya 

d. perbandingan kinerja suatu perusahaan dengan perusahaan lain 

yang unggul di bidangnya (benchmaking/patok duga) 

e. perbandingan capaian tahun berjalan dengan rencana dalam (dua, 

tiga, empat, atau lima tahun) tren pencapaian. 

 

Menurut pendapat  Rivai di atas, keberhasilan  ataupun kegagalan 

kinerja dapat diukur dengan beberapa cara, diantaranya : 

membandingkan antara kinerja nyata dengan kinerja yang telah 

direncanakan sebelumnya, membandingkan kerja nyata dengan hasil 

kerja, membandingkan pekerjaan taun ini dengan tahun sebelumnya, 

membandingkan kinerja dengan kinerja  perusahaan lain, dan juga 

dengan cara membandingkan capaian tahun berjalan. 

Apabila penilaian prestasi kinerja dilaksanakan dengan baik, tertib dan 

benar maka dapat membantu meningkatkan motivasi berprestasi 

sekaligus dapat meningkatkan loyalitas para anggota organisasi yang 

ada di dalamnya, dan apabila ini terjadi akan menguntungkan 

organisasi itu sendiri. Oleh karena itu, penilaian kinerja perlu 

dilakukan secara formal dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan 

oleh organisasi secara objektif. 

 

1.3.  Sertifikasi Guru 

Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru 

yang telah memenuhi persyaratan tertentu, yaitu memiliki kualifikasi 

akademik, kompetensi, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki 
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kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yang 

dibarengi   dengan  peningkatan  kesejahteraan  yang  layak     

(Muslich 2007:2). Sertifikasi profesi guru adalah proses untuk 

memberikan sertifikat kepada guru yang telah memenuhi standar 

kualifikasi dan standar kompetensi Kunandar (2007: 79). 

Berdasarkan pendapat tersebut dapat dikatakan sertifikasi merupakan 

proses pemberian sertifikat kepada pendidik yang telah memenuhi 

persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan, diantaranya standar 

kualifikasi dan standar kompetensi. 

 

Agar pemahaman sertifikasi lebih jelas dan mantap, berikut ini 

dikutipkan beberapa pasal yang tertuang dalam undang-undang 

Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 

sebagai berikut. 

a. Pasal 1 butir 11: sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat 

pendidik kepada guru dan dosen. 

b. Pasal 8: guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, 

sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki 

kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. 

c. Pasal 11 butir 1: sertifikat pendidik sebagaimana dalam pasal 8 

diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan. 

d. Pasal 16 : guru yang memiliki sertifikat pendidik memperoleh 

tunjangan profesi sebesar satu kali gaji, guru negeri maupun swasta 

dibayar pemerintah.  

 (Muslich 2007:2). 

 

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa sertifikasi 

merupakan pengakuan secara resmi kompetensi seseorang dalam 

memangku sebuah jabatan yang profesional yang dikeluarkan oleh 

lembaga yang berwenang. Apabila dihubungkan dengan kompetensi 
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guru maka sertifikasi dapat diartikan sebagai surat bukti kemampuan 

mengajar yang menunjukkan bahwa pemegangnya memiliki 

kompetensi mengajar dalam mata pelajaran, jenjang dan bentuk 

pendidikan tertentu seperti yang diterangkan didalam sertifikat 

kompetensi tersebut. 

 

Pemerintah mengadakan sertifikasi pasti memiliki tujuan dan manfaat 

yang jelas bagi guru maupun dunia pendidikan. Adapun manfaat uji 

sertifikasi antara lain sebagai berikut. 

a. Melindungi profesi guru dari praktik layanan pendidikan yang 

tidak kompeten sehingga dapat merusak citra profesi guru itu 

sendiri 

b. Melindungi masyarakat dari praktik pendidikan yang tidak 

berkualias dan profesional yang akan menghambat upaya 

peningkatan kualitas pendidikan dan penyiapan sumberdaya 

manusia di negeri ini. 

c. Menjadi wahana penjamin mutu bagi LPTK yang bertugas 

mempersiapkan calon guru dan juga sebagai kontrol bagi 

pengguna layanan pendidikan. 

d. Menjaga lembaga penyelenggara pendidikan dari keinginan 

internal dan eksternal yang potensial dapat menyimpang dari 

ketentuan yang berlaku. 

(Muslich 2007:9) 

Berdasarkan pendapat di atas dapat dikatakan sertifikasi bermanfaat 

melindungi profesi guru dari layanan praktik yang tidak kompeten, 

melindungi masyarakat dari praktik pendidikan yang tidak berkualitas, 

menjadi wahana penjamin mutu, dan juga menjaga lembaga 

penyelenggaraan pendidikan. 

Manfaat sertifikasi guru dalam Kunandar (2007: 79) adalah: 

a. Melindungi profesi guru dari praktik layanan pendidikan yang 

tidak kompeten, yang dapat merusak citra profesi guru. 
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b. Melindungi masyarakat dari praktik-praktik pendidikan yang 

tidak berkualiafikasi dan tidak  profesional. 

c. Menjaga lembaga penyelenggara pendidikan (LPTK) dari 

keinginan internal dan tekanan eksternal yang menyimpang dari 

ketentuan yang berlaku. 

 

Berdasarkan pendapat di atas dapat dikatakan bahwa manfaat dan 

tujuan dari sertifikasi adalah untuk membantu semua pihak dalam 

menciptakan kualitas pendidik yang kompeten dan melindungi profesi 

sebagi pendidik.  

Beberapa wacana tersebut dapat dipahami bahwa kinerja guru 

bersertifikasi dapat diartikan sebagai hasil kerja nyata secara kualitas 

dan kuantitas yang dicapai oleh seorang guru yang sudah menerima 

sertifikat mengajar dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan 

tanggung jawab yang diberikan kepadanya yang meliputi penyusunan 

program pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, pelaksanaan 

evaluasi dan analisis evaluasi. Sertifikasi diadakan untuk 

meningkatkan mutu guru sehingga diharapkan dapat meningkatkan 

mutu pendidikan di Indonesia secara berkelanjutan. 

 

2. Disiplin Kerja 

Disiplin kerja adalah kemampuan seseorang untuk secara teratur, tekun, 

terus menerus, dan bekerja sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku 

dengan tidak melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan (Hasibuan 

dalam Sinambela dalam Barnawi dan Moh. Arifin 2012: 112)  .  

Disiplin kerja adalah suatu alat yang digunakan para manajer untuk 

berkomunikasi dengan karyawan agar mereka bersedia untuk mengubah 
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suatu prilaku serta sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kesadaran dan 

kesedian seseorang menaati semua peraturan perusahaan dan norma norma 

sosial yang berlaku (Rivai dkk 2008:824). 

Disiplin kerja adalah persepsi guru terhadap sikap pribadi guru dalam hal 

ketertiban dan keteraturan diri yang dimiliki oleh guru dalam bekerja di 

sekolah tanpa ada pelanggaran-pelanggaran yang merugikan dirinya, orang 

lain, dan lingkungannya (Aritonang dalam Barnawi dan Moh. Arifin 

2012:112). 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa disiplin kerja merupakan 

suatu keadaan dimana seorang guru diwajibkan mentaati peraturan-

peraturan yang ada disekolah dan tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran 

yang dapat merugikan dirinya sendiri maupun pihak sekolah lainnya. 

 

Tujuan disiplin dibagi menjadi dua bagian, yaitu tujuan umum dan tujuan 

khusus. 

1. Tujuan umum adalah agar terlaksananya kurikulum secara baik yang 

menunjang peningkatan mutu pendidikan. 

2. Tujuan khusus, yaitu (a) agar kepala sekolah dapat menciptakan suasana 

kerja yang menggairahkan bagi seluruh warga sekolah; (b) agar guru 

dapat melaksanakan proses belajar mengajar seoptimal mungkin dengan 

sumber yang ada di sekolah dan di luar sekolah; (c) agar terciptanya kerja 

sama yang erat antara sekolah dengan masyarakat dengan mengemban 

tugas pendidikan. 

(Depdikbud dalam Muhlisin dalam Barnawi dan Moh. Arifin 2012:112) 

 

Untuk menumbuhkan kedisiplinan kerja para pendidik perlu adanya sebuah 

tujuan dari pendidikan untuk meningkatkan disiplin kerja. Disiplin kerja 

dilingkungan sekolah memiliki tujuan yang berpengaruh langsung terhadap 

mutu pendidikan. Adanya suatu peraturan pasti memiliki tujuan, begitu juga 

dengan disiplin kerja, oleh sebab itu peningkatan disiplin kerja harus 



19 
 

ditegakkan agar terciptanya suasana kerja yang baik antara guru dan warga 

sekolah lainnya. 

Proses pembinaan disiplin kerja guru dapat digambarkan sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Proses Pembinaan Disiplin Guru  
Sumber: Kinerja Guru Barnawi dan Moh. Arifin (2012: 121-127)   

 

1. Pembuatan Peraturan 

Peraturan dibuat berdasarkan tujuan sekolah. Tujuan sekolah 

merupakan hasil penjabaran dari misi sekolah yang perlu dicapai 

dalam jangka menengah. Tujuan-tujuan sekolah harus menjadi 

landasan utama dalam menyusun peraturan sekolah. Proses pembuatan 

peraturan dilakukan secara bersama-sama. Peraturan yang sesuai 

dengan tujuan sekolah dan dibuat bersama-sama akan mempercepat 

pencapaian tujuan sekolah dan mudah diterima oleh semua guru. 

2. Sosialisasi perturan 

Peraturan sekolah dapat disosialisasikan kepada guru dalam suatu 

acara khusus yang dilengkapi dengan bukti sosialisasi, seperti daftar 

hadir, surat undangan, dan lain sebagainya. Peraturan yang tidak 

disosialisasikan akan sulit diterapkan karena biasanya akan muncul 

anggapan guru bahwa peraturan itu tidak pernah ada. Dengan 

demikian, mereka menganggap bahwa pelanggaran atas peraturan 

yang belum disosialisasikan adalah sah-sah saja. 

3. Pengawasan 

Peraturan yang telah disosialisasikan perlu diawasi dalam 

pelaksanaanya. Dengan adanya pengawasan, kemungkinan terjadinya 

pelanggaran menjadi kecil. Apabila tidak ada pengawasan yang baik, 

siapa-siapa yang melanggar dan siapa-siapa yang patuh menjadi  tidak 

jelas. Tanpa pengawasan, para guru akan merasa bebas dan cenderung 

mengabaikan peraturan sekolah. Tetapi, sebaiknya pengawasan 

Tujuan Sekolah 

Pembuatan Peraturan 

Sosialisasi Peraturan 

Pemeriksaan 

Pengawasan 
Pendisiplinan 
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dilakukan secara soft, artinya pengawasan tidak ketat tapi sebenarnya 

ketat. Cara seperti ini akan menghasilkan gambaran tingkat 

kedisiplinan guru secara natural. 

4. Pemeriksaan 

Pemeriksaan merupakan kegiatan untuk mengidentifikasi apakah 

temuan di lapangan tergolong dalam masalah ataukah bukan. 

5. Pendisiplinan 

Pendisiplinan merupakan suatu tindakan berdasarkan pertimbangan 

tertentu untuk merubah prilaku guru yang menyimpang dari peraturan 

sekolah. Jika tindakan ini tidak dilakukan di saat terjadi pelanggaran, 

akan menimbulkan masalah disiplin kerja menjadi lebih besar dan 

akan melemahkan semangat kerja guru yang lain. 

(Barnawi dan Moh. Arifin 2012: 121-127)   

 

Pembinaan disiplin kerja terhadap guru dalam dunia pendidikan diperlukan 

agar guru-guru mematuhi peraturan sekolah dengan penuh tanggung jawab. 

Pembinaan disiplin kerja dapat dilakukan dengan cara membuat peraturan, 

sosialisai peraturan yang telah dibuat, mengawasi peraturan, memeriksa 

peraturan dan juga pendisiplinan. Pembinaan disiplin kerja dapat dikatakan 

sebagai sistem penegakan disiplin yang berlangsung secara terus menerus 

dan bersifat dinamis.  

Tanpa dukungan dari displin kerja yang baik, sulit bagi lembaga pendidikan 

mewujudkan cita-citanya. Dapat dikatakan bahwa disiplin kerja merupakan 

kunci keberhasilan suatu pendidikan atau organisasi untuk mencapainya. 

Disiplin kerja dikatakan berhasil apabila dapat dilihat guru datang kesekolah 

teratur dan tepat waktu, berpakaian rapi, menggunakan sarana dan prasarana 

disekolah dengan hati-hati, menyelesaikan tugas dengan tepat waktu, 

semangat untuk bekerja dan mentaati peraturan-peraturan lain yang telah 

dibuat oleh sekolah tanpa melanggar peraturan-peraturan yang telah di 

sepakati bersama oleh pihak sekolah. 
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3. Sarana  

Sarana seperti alat langsung untuk mencapai tujuan pendididikan. Misalnya: 

ruang, buku, perpustakaan, laboratorium, dan sebagainya (Daryanto      

2008: 51). Sarana meliputi buku pelajaran, buku bacaan, alat dan fasilitas 

laboratorium sekolah, dan berbagai media pengajaran yang lain. 

Lengkapnya prasarana dan sarana pembelajaran merupakan kondisi 

pembelajaran yang baik (Dimyati dan Mudjiono, 2006: 249). Sarana adalah 

semua perangkat pembelajaran, bahan dan perabot yang secara langsung 

digunakan dalam proses pendidikan di sekolah . (Barnawi dan Moh. Arifin 

2012: 49). 

Berdasarkan penjelasan di atas yang dimaksud dengan sarana adalah sarana 

pendidikan. Dapat dikatakan bahwa sarana pendidikan adalah segala sesuatu 

yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah. 

Sarana di sekolah pasti diperlukan disebuah lembaga pendidikan karena 

pendidikan tidak mungkin terlaksana dengan baik apabila tenaga pengajar 

dan peserta didik tidak ditunjang oleh ketersediaan sarana dan prasarana. 

Ketersediaan sarana pembelajaran akan memberikan kemudahan dalam 

melaksanakan kegiatan pembelajaran. Disamping itu juga akan mendorong 

terwujudnya proses pembelajaran yang efektif, karena guru dapat 

menggunakan alat-alat bantu pembelajaran dalam memperjelas materi 

pelajaran serta kelancaran kegiatan belajar lainnya. 

Dengan tersedianya sarana belajar berarti menuntut guru dan siswa dalam 

menggunakannya. Peranan guru adalah sebagai berikut: (i) memelihara, 

mengatur prasarana untuk menciptakan suasana belajar yang 

menggembirakan, (ii) memelihara dan mengatur sasaran pembelajaran yang 

berorientasi pada keberhasilan siswa belajar, dan (iii) mengorganisasikan 
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belajar siswa sesuai dengan prasarana dan sarana secara tepat guna (Dimyati 

dan Mudjiono, 2006: 250). 

 

Berdasarkan pendapat di atas, guru harus berperan aktif dalam 

menggunakan sarana yang ada di sekolah. Peranan guru diantaranya 

memelihara, mengatur dan mengorganisasikan sarana agar dapat 

dimanfaatkan dengan baik oleh guru maupun siswa untuk mencapai 

keberhasilan belajar.  

Menurut keputusan Menteri P dan K No. 079/1975 sarana pendidikan terdiri 

dari 3 kelompok besar yaitu: 

a. Bangunan dan perabot sekolah 

b. Alat pelajaran yang terdiri, pembukuan dan alat-alat peraga, dan 

laboratorium. 

c. Media pendidikan yang dapat dikelompokkan menjadi audiovisual yang 

menggunakan alat penampil dan media yang tidak menggunakan alat 

penampil. 

(Daryanto 2008: 51), 

 

Berdasarkan pendapat tersebut, sarana pendidikan terdiri dari tiga 

kelompok, yaitu bangunan dan prabot yang ada di sekolah, alat-alat 

pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran di sekolah, dan 

media pendidikan yang menunjang kinerja guru dalam proses pembelajaran. 

Sarana di sekolah sangat menunjang pekerjaan guru. Guru yang dilengkapi 

dengan sarana yang memadai akan menunjukkan kinerja yang lebih baik 

daripada guru yang tidak dilengkapi sarana yang memadai. Kualitas sarana 

hendaknya mengikuti perkembangan teknologi yang lebih mutakhir. Artinya 

sarana yang digunakan haruslah sarana yang modern yang mengikuti 

perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan harus disesuaikan 

dengan kebutuhan peserta didik di sekolah tersebut.  
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4. Kompensasi 

Kompensasi merupakan kontra prestasi terhadap penggunaan tenaga atau 

jasa yang telah diberikan oleh tenaga kerja. Kompensasi merupakan jumlah 

paket yang ditawarkan organisasi kepada pekerja sebagai imbalan atas 

penggunaan tenaga kerjanya (Wibowo 2007: 133-134). Kompensasi adalah 

segala sesuatu yang diterima para karyawan sebagai balas jasa atas kinerja 

mereka (Handoko dalam Barnawi dan Moh. Arifin 2012: 45). 

Werther dan Davis mendefinsikan kompensasi sebagai apa yang diterima 

pekerja sebagai tukaran atas kontribusinya kepada organisasi (Wibowo 

2007: 134). 

Pengertian kompensasi menurut para ahli dalam Hasibuan 2003: 119). 

1. William B. Werther dan Keith Davis 

Compentation is what employee receive in exhange of their work. 

Whether hourly wages or periodic salaries, the personel department 

usually design and administers employee compensation. 

(kompensasi adalah apa yang seorang terima sebagai balasan dari 

pekerjaan yang diberikannya. Baik upah per jam ataupun gaji periodik 

didesain dan dikelola oleh bagian personalia). 

2. Edwin B. Flippo 

Wages is defined as the adequate and aquitable renumeration of personel 

for their constribution to organizational objective. 

(upah didefinisikan sebagai balas jasa yang adil dan layak diberikan 

kepada pekerja atas jasa-jasanya dalam mencapai tujuan organisasi). 

3. Andrew F. Sikula 

A compentation is anything that constitutes or is regarded as an 

equivalent or recompense. 

(Kompensasi adalah segala sesuatu yang dikonstitusikan atau dianggap 

sebagai suatu balas jasa atau ekuivalen). 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat dikatakan bahwa kompensasi 

merupakan sesuatu yang diterima oleh seorang guru sebagai imbalan atau  
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balas jasa yang adil dan layak karena kinerja yang telah ia lakukan dalam 

satu periode tertentu. 

 

Dilihat dari cara pemberiannya, kompensasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu 

kompensasi langsung dan kompensasi tidak langsung. Kompensasi langsung 

merupakan kompensasi manajemen seperti upah dan gaji atau  pay for 

performance, seperti intensif dan Gain Sharing. Sementara itu kompensasi 

tidak langsung dapat berupa tunjangan atau jaminan keamanan dan 

kesehatan (Wibowo 2007: 134). 

Kompensasi dibagi menjadi dua yaitu: kompensasi langsung (direct 

compensation) berupa gaji, upah, dan upah intensif; kompensasi tidak 

langsung (indirect compensation atau employee welfare atau kesejahteraan 

karyawan) (Hasibuan 2003: 118). 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas kompensasi dibagi menjadi dua, 

yaitu kompensasi langsung (gaji, upah dan lainnya) dan kompensasi tidak 

langsung (tunjangan, jaminan kesehatan, dan lainnya) 

Besarnya kompensasi harus ditetapkan berdasarkan analisis pekerjaan, 

uraian pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, posisi jabatan, konsistensi ekternal, 

serta berpedoman kepada keadilan dan undang-undang. Dengan 

kebijaksanaan ini, diharapkan akan terbina kerja sama yang serasi dan 

memberikan kepuasan kepada semua pihak. (Hasibuan 2003: 126). 

Berdasarkan pendapat Hasibuan di atas dapat dipahami bahwa  besar 

kecilnya kompensasi yang diterima oleh seorang guru ditetapkan 

berdasarkan pekerjaannya dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan 

agar memberikan kepuasan kepada semua pihak.  
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Besar kecilnya kompensasi menggambarkan tingkat kontribusi karyawan 

terhadap organisasi dan besar kecilnya kompensasi juga menggambarkan 

besar kecilnya tanggung jawab pekerjaan yang diemban oleh seorang 

karyawan dalam sebuah organisasi (Tjuju dan Suwatno dalam Barnawi dan 

Moh. Arifin 2012: 47). 

Berdasarkan pendapat Tjuju dan Suwatno di atas dapat dipahami bahwa 

besar kecilnya kompensasi yang diterima oleh seorang karyawan 

menunjukkan tingkat kontribusi yang diberikan kepada perusahaan dan 

menunjukkan beban yang diemban oleh seorang pekerja di suatu 

perusahaan/lembaga. 

Tujuan dari pemberian kompensasi (balas jasa) antara lain adalah sebagai 

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

karyawan, disiplin, serta pengaruh serikat buruh dan pemerintah (Hasibuan 

2003: 121) 

Berdasarkan pendapat Hasibuan di atas dapat dipahami bahwa kompensasi 

memiliki tujuan antara lain memberikan kepuasan kerja, memberikan 

semangat kerja seorang guru, dan stabilitas kerja seorang guru. 

Berikut pendapat beberapa ahli yang menyadari bahwa pemberian 

kompensasi akan mempengaruhi kinerja guru. 

1. Adiningsih dalam muhlisin (2008) mengemukakan bahwa dunia guru 

masih terselingkung dua masalah yang memiliki mutual korelasi yang 

pemecahannya memerlukan kearifan dan kebijaksanaan beberapa pihak 

terutama pengambil kebijakan, yaitu (1) profesi keguruan kurang 

menjamin kesejahteraan karena rendah gajinya. Rendah gaji berimplikasi 

kepada kinerjanya. (2) Profesionalisme guru masih rendah. 

2. Tjuju & Suwatno (2009) mengemukakan bahwa kompensasi yang lebih 

baik akan menciptakan kepuasan kepada karyawan yang akan 

memotivasi karyawan untuk bekerja lebih baik. Sebaliknya, untuk 

memperoleh kompensasi yang lebih baik, karyawan akan bekerja lebih 

baik.  

(Barnawi dan Moh. Arifin 2012: 48-49 ) 



26 
 

Didalam kompensasi terdapat sistem intensif yang menghubungkan 

kompensasi dengan kinerja. Dengan kompensasi kepada pekerja diberikan 

penghargaan berdasarkan kinerja dan bukan berdasarkan senioritas atau 

jumlah jam kerja (Werther dan Davis dalam Wibowo 2007: 134). 

 Berdasarkan beberapa penjelasan di atas dapat dipahami bahwa kompensasi 

erat hubungannya dengan kinerja dan untuk mengoptimalkan kinerja guru 

langkah yang diperlukan adalah memberikan gaji yang sesuai dengan 

tingkat kinerja yang diharapkan dan kompensasi harus dibayar tepat pada 

waktunya, jangan sampai terjadi penundaan karena jika kompensasi dibayar 

tidak tepat waktunya akan berpengaruh tidak baik terhadap kinerja guru. 

Kompensasi tidak tepat waktu bisa menurunkan kinerja guru seperti 

disiplin, moral, gairah kerja guru. Sebaliknya, apabila kompensasi pada guru 

dibayar tepat waktu maka akan memberikan dampak positif bagi guru 

seperti guru disiplin dan lebih termotivasi dalam melaksanakan tugasnya. 

Walaupun program pendidikan sudah dibuat sebaik mungkin jika tidak 

dibarengi dengan peningkatan gaji guru, maka mutu pendidikan akan sulit 

ditingkatkan. 

 

5. Penelitian Yang Relevan 

Variabel yang akan diteliti dalam skripsi ini adalah disiplin kerja, sarana dan 

prasarana, kompensasi dan kinerja pada guru sertifikasi. Studi atau 

penelitian yang sejenis dengan pokok masalah yang dihadapkan dalam 

skripsi ini telah banyak dilakukan oleh penelitian yang ada kaitannya 

dengan pokok masalah dalam penelitian ini. 
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Tabel 2. Hasil Penelitian yang Relevan 

Tahun Nama Judul Skripsi Kesimpulan 

2011 Wayan 

Sumerta 

(Universitas 

Lampung) 

Pengaruh Perencanaan 

Program Kerja Kepala 

Sekolah, Disiplin Kerja 

Guru, dan Pengawasan 

Terhadap Kinerja Guru 

SMA Negeri 1 Banjit Way 

Kanan Tahun 2010/2011 

Ada pengaruh yang signifikan 

antara Perencanaan Program 

Kerja Kepala Sekolah, 

Disiplin Kerja Guru, dan 

Pengawasan Terhadap Kinerja 

Guru SMA Negeri 1 Banjit 

Way Kanan dengan diperoleh 

rhitung 0,762 > rtabel 0,444. 

2007 Tri Wahyuni 

(Universitas 

Lampung) 

Pengaruh Lingkungan 

Kerja dan Kompensasi 

Terhadap Kinerja Guru 

Pada SMP Negeri 1 

Bandar Lampung Tahun 

Pelajaran 2005/2006  

Ada Pengaruh antara 

lingkungan kerja dan 

kompensasi terhadap kinerja 

guru pada SMP Negeri 1 

Bandar Lampung Tahun 

Pelajaran 2005/2006 dengan 

thitung 2,357 > ttabel 1,676 dan 

R
2
 sebesar 9,548.  

2010 Susanti 

(Universitas 

Lampung) 

Pengaruh Pengawasan, 

Masa Kerja dan 

Kompensasi Terhadap 

Kinerja Guru Di SMA 

Negeri 4 Bandar Lampung 

Tahun Pelajaran 

2009/2010 

Ada Pengaruh antara 

pengawasan, masa kerja dan 

kompensasi terhadap kinerja 

guru di SMA Negeri 4 Bandar 

Lampung Tahun Pelajaran 

2009/2010 dengan Fhitung 25, 

013 > Ftabel 2,18 dan R
2
 

sebesar 0,63. 

 

    
2007 Eko Djatmiko 

(STIE Pelita 

Nusantara 

Semarang) 

Pengaruh Kepemimpinan 

Kepala Sekolah dan Sarana 

Trhadap Kinerja Guru 

SMPN Negeri kota 

Semarang 2006/2007 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa sarana 

berpengaruh terhadap kinerja 

guru SMPN Negeri kota 

Semarang sebesar 36,9%. 

 

Berdasarkan beberapa penelitian relevan yang telah dilakukan di atas, 

terlihat bahwa disiplin kerja, sarana dan prasarana, dan kompensasi 

berpengaruh terhadap kinerja guru.  Oleh karena itu, peneliti mengambil 

variabel disiplin kerja, sarana, dan kompensasi yang mempengaruhi 

kinerja guru. Penelitian yang relevan ini digunakan sebagai sumber acuan 

dalam pelaksanaan penelitian ini. 
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B. Kerangka Pikir 

Kinerja seorang guru dapat ditunjukkan dengan kemampuannya membuat 

perencanaan tepat waktu, menguasai materi yang aka diajarkan ke siswa, 

mampu mengelola kelas, membuat media pembelajaran dan soal evaluasi 

sesuai dengan materi yang diajarkan. Guru juga harus berupaya 

meningkatkan kinerja dirinya sendiri dengan keinginanya dalam mengajar 

sesuai dengan bidang keahliannya, melaksanakan pembelajaran sesuai dengan 

RPP, dan juga melaksanakan tugas tepat waktu. Kinerja seorang guru juga 

dipengaruhi oleh lingkungan, yaitu guru harus menjalin kerja sama yang baik 

dengan rekan kerja dan membina kerja sama yang harmonis dengan 

atasannya. Disiplin kerja guru dapat dilihat dari sikap dan prilaku yang 

ditunjukkan oleh guru tersebut. Guru yang memiliki disiplin kerja yang baik 

akan taat kepada peraturan yang telah ditetapkan oleh sekolah, tidak 

melanggar peraturan, dan menjunjung tata tertib. Sarana sangat dibutuhkan di 

sekolah karena akan menunjang pekerjaan guru. Sarana yang dimaksud 

adalah ketersediaan papan tulis, spidol, meja, dan kursi, buku panduan,  

media, ruang belajar, dan lain-lain. Kinerja guru juga tidak terlepas dari 

pengaruh kompensasi yang diterima oleh setiap guru. Kompensasi merupakan 

balas jasa yang diterima oleh guru atas kerja mereka. Kompensasi yang 

diterima oleh guru terbagi menjadi 2 macam, yaitu pendapatan langsung dan 

pendapatan tidak langsung.  

Berdasarkan pemikiran di atas, hubungan antara variabel bebas dengan 

variabel terikat dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut. 
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Gambar 2. Pengaruh Disiplin Kerja, Sarana, dan Kompensasi Terhadap 

Kinerja pada Guru Sertifikasi SMK Ekonomi Negeri dan 

Swasta  Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2013/2014.  

 

C. Hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang 

kebenarannya masih harus diuji (Sugiyono, 2010 : 96). Berdasarkan kerangka 

pikir di atas maka, hipotesis dalam penelitian ini adalah 

1. Ada Pengaruh Disiplin Kerja terhadap Kinerja pada Guru Sertifikasi SMK 

Ekonomi Negeri dan Swasta  Bandar Lampung Tahun Pelajaran 

2013/2014. 

2. Ada Pengaruh Sarana terhadap Kinerja pada Guru Sertifikasi SMK 

Ekonomi Negeri dan Swasta  Bandar Lampung Tahun Pelajaran 

2013/2014. 

3. Ada Pengaruh Kompensasi terhadap Kinerja pada Guru Sertifikasi SMK 

Ekonomi Negeri dan Swasta  Bandar Lampung Tahun Pelajaran 

2013/2014. 

4. Ada Pengaruh Disiplin Kerja, Sarana, dan Kompensasi terhadap Kinerja 

pada Guru Sertifikasi SMK Ekonomi Negeri dan Swasta  Bandar Lampung 

Tahun Pelajaran 2013/2014. 

Sarana 

(X2) 

Disiplin Kerja 

(X1) 

Kompensasi 

(X3) 

Kinerja  

(Y) 
R   r2 

r1 

 r3 

r4 


