
II. LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Manajemen

Manajemen merupakan alat untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Manajemen

yang baik akan memudahkan terwujudnya tujuan perusahaan, organisasi,

karyawan dan masyarakat. Adanya manajemen dapat menciptakan daya guna dan

hasil guna unsur-unsur manajemen akan dapat ditingkatkan. Suatu perusahaan bila

dijalankan dengan manajemen yang baik akan mampu mewujudkan tujuan

perusahaan tersebut.

Menurut Hasibuan (2009), manajemen merupakan ilmu dan seni mengatur proses

pendayagunaan sumber daya manusia dan sumber daya yang lainnya secara

efisien, efektif dan produktif untuk mencapai tujuan tertentu. Manajemen ini

terdiri dari enam unsur (6 M) yaitu: Men, Money, Method, Materials, Machines,

dan Market.

Menurut Martoyo (2000)

“Manajemen adalah bekerja dengan orang-orang untuk menentukan,
menginterpretasikan dan mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan
pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan (planning), pengorganisasian
(organizing), penyusunan personalia atau kepegawaian (staffing),
pengarahan dan kepemimpinan (leading), dan pengawasan (controling).”

Berdasarkan pengertian di atas maka, dapat dikatakan bahwa manajemen adalah

seni, ilmu, proses, untuk mencapai tujuan melalui kegiatan orang lain yang
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memerlukan tindakan perencanaan, pengorganisasian pelaksanaan dan

pengawasan agar mencapai sasaran yang ditentukan. Manajemen yang baik di

dalam suatu perusahaan akan menjadikan perusahaan dapat berjalan sesuai dengan

tujuan perusahaan.

2.2 Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia

Manajemen sumber daya manusia sangat penting bagi perusahaan dalam

mengelola, mengatur, dan memanfaatkan tenaga kerja sehingga dapat berfungsi

secara produktif untuk tercapainya tujuan perusahaan.

Menurut Hasibuan (2009)

“Manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni yang mengatur
hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu
terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat.”

Menurut Dessler (2009)

“Manajemen sumber daya manusia mengacu pada praktek-praktek dan
kebijakan yang dibutuhkan untuk melaksanakan aspek manajemen
personalia pada pekerjaan, khusus, memperoleh pelatihan, menilai,
bermanfaat, dan menyediakan lingkungan yang aman, etis, dan adil untuk
karyaawan di perusahaan.”

Organisasi atau perusahaan menganggap bahwa manusia merupakan salah satu

faktor produksi yang cukup penting dengan menjalankan kegiatan perusahaan.

Mengatur karyawan adalah sulit dan kompleks, karena mereka mempunyai

pikiran, perasaan status, keinginan dan latar belakang yang heterogen sehingga

diperlukan pengaturan di bidang sumber daya manusia tersebut atau suatu

manajemen personalia, menjadi tugas manajemen personalia untuk mempelajari



17

dan mengembangkan berbagai hal agar manusia bisa diintegrasikan secara efektif

kedalam berbagai organisasi yang diperlukan oleh masyarakat.

2.2.1 Peranan Manajemen Sumber Daya Manusia

Menurut Hasibuan (2009), manajemen sumber daya manusia mengatur dan

menetapkan program kepegawaian yang mencakup masalah-masalah sebagai

berikut:

1. Menetapkan jumlah, kualitas, dan penempatan tenaga kerja yang efektif

sesuai dengan kebutuhan perusahaan berdasarkan job description, job

specification, job requirement, dan job evaluation.

2. Menetapkan penarikan, seleksi, dan penempatan karyawan berdasarkan

asas the right man in the right place and the right man in the right job.

3. Menetapkan program kesejahteraan, pengembangan, promosi, dan

pemberhetian.

4. Meramalkan penawaran dan permintaan sumber daya manusia pada

masa yang akan datang.

5. Memperkirakan keadaan perekonomian pada umumnya dan

perkembangan perusahaan pada khususnya.

6. Memonitor dengan cermat undang-undang perburuhan dan kebijakan

pemberian balas jasa perusahaan-perusahaan sejenis.

7. Memonitor kemajuan teknik dan perkembangan serikat buruh.

8. Melaksanakan pendidikan, latihan, dan penilaian prestasi karyawan.

9. Mengatur mutasi karyawan baik vertikal maupun horizontal.

10. Mengatur pensiun, pemberhentian, dan pesangonnya.
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2.2.2 Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia

Menurut Hasibuan (2009), fungsi manajemen sumber daya manusia meliputi

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, pengadaan,

pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, dan

pemberhentian.

1. Perencanaan adalah merencanakan tenaga kerja secara efektif serta efisien

agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan dalam membantu terwujudnya

tujuan yang dilakukan dengan menetapkan program kepegawaian.

2. Pengorganisasian adalah kegiatan untuk mengorganisasi semua

karyawan dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja,

delegasi wewenang, integrasi, dan koordinasi dalam bagan organisasi.

3. Pengarahan adalah kegiatan mengarahkan semua karyawan agar mau

bekerja sama dan bekerja efektif serta efisien dalam membantu

tercapainya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat.

4. Pengendalian adalah kegiatan mengendalikan semua karyawan agar

menaati peraturan-peraturan perusahaan dan bekerja sesuai dengan

rencana. Apabila terjadi penyimpangan atau kesalahan, diadakan

tindakan perbaikan dan penyempurnaan rencana.

5. Pengadaan adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan

induksi untuk mendapatkan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan

perusahaan.

6. Pengembangan adalah proses peningkatan keterampilan teknis, teoritis,

konseptual, dan moral karyawan melalui pendidikan dan pelatihan.
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7. Kompensasi adalah pemberian balas jasa langsung dan tidak langsung,

uang atau barang kepada karyawan sebagai imbalan jasa yang diberikan

kepada perusahaan.

8. Pengintegrasian adalah kegiatan untuk mempersatukan kepentingan

perusahaan dan kebutuhan karyawan agar tercipta kerja sama yang

serasi dan saling menguntungkan.

9. Pemeliharaan adalah kegiatan untuk memelihara atau meningkatkan

kondisi fisik, mental, dan loyalitas karyawan agar mereka tetap mau

bekerja sama sampai pensiun.

10. Kedisiplinan merupakan fungsi manajemen sumber daya manusia yang

terpenting dan kunci terwujudnya tujuan karena tanpa disiplin yang baik

sulit terwujud tujuan yang maksimal. Kedisiplinan adalah keinginan dan

kesadaran untuk menaati peraturan-peraturan perusahaan dan norma-

norma sosial.

11. Pemberhentian adalah putusnya hubungan kerja seseorang dari suatu

perusahaan.

2.3 Pengertian Kompensasi

Kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima para pegawai sebagai balas jasa

untuk kerja mereka. Kompensasi (dalam bentuk gaji dan balas jasa lainnya) sering

merupakan komponen-komponen biaya yang paling besar dan penting. Salah satu

cara untuk meningkatkan prestasi kerja, motivasi, dan kepuasa kerja pegawai

adalah melalui kompensasi.
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Menurut Andrew F. Sikula dalam Hasibuan (2009)

“Kompensasi adalah segala sesuatu yang dikonstitusikan atau dianggap
sebagai suatu balas jasa ekuivalen.”

Menurut Hasibuan (2009) wujud kompensasi financial terdiri:

1. Kompensasi langsung, (direct compensation) antara lain:

a. Gaji, adalah imbalan financial yang dibayarkan kepada karyawan secara

teratur seperti tahunan, caturwulan, bulanan ataupun mingguan.

b. Insentif, adalah imbalan financial yang dibayarkan perusahaan karena

kinerja melebihi standar yang ditentukan. Mengasumsikan bahwa uang

dapat digunakan untuk mendorong karyawan bekerja lebih giat lagi.

2. Kompensasi tidak langsung (indirect compensation)

Kompensasi tidak langsung disebut dengan fringe benefit yaitu merupakan

kompensasi tambahan yang diberikan berdasarkan perusahaan terhadap semua

karyawan dalam usaha untuk meningkatkan kesejahteraan para karyawan

seperti fasilitas perumahan, fasilitas kesehatan, cuti sakit, waktu istirahat, uang

makan, fasilitas transportasi dan tunjangan hari raya.

Menurut Nawawi (2003), penetapan dan pemberian kompensasi total yang

meliputi gaji/upah dan insentif harus dilakukan dengan mempertimbangkan

beberapa aspek sebagai berikut :

a. Aspek Ketepatannya

Penyediaan pembiayaan (cost) harus diupayakan tepat waktu dan

tepat sasarannya. Sasaran pertama adalah diberikan pada pekerja yang

tepat, terutama pada yang  berprestasi, sehingga berusaha
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mempertahankannya dengan memberikan konstribusi kerja yang terbaik

bagi organisasi/perusahaan. Sasaran yang kedua adalah untuk kegiatan

yang tepat, dalam arti diberikan dalam bentuk yang relevan dan jika

berupa uang dalam jumlah memadai, guna mewujudkan keseluruhan

atau  salah satu aspek  di dalam keamanan/jaminan dan kepuasan

kerja.

b. Aspek Kelayakan/Keadilan

Aspek ini dimaksudkan dalam pemberian kompensasi apabila dalam

bentuk barang atau uang harus memadai dalam arti dirasa cukup

berharga. Aspek ini berkenaan juga dengan rasa   keadilan, baik

dari   penerima maupun perbandingan jumlah yang diterima. Dari segi

penerima dapat dibedakan antara kompensasi yang diberikan sebagai

pemerataan yakni untuk semua pekerja, tanpa atau dengan membedakan

penerima menurut jabatan/posisi atau kepangkatan masing-masing yang

berbeda satu dengan yang lainnya.  Keadilan kompensasi harus

dibedakan pula menurut prestasi kerja atau jasa masing-masing dalam

memberikan konstribusi pencapaian tujuan organisasi/perusahaan.

c. Aspek Pembiayaan (Cost) yang Terkontrol dan Terkendali

Kompensasi bukan saja harus sesuai dengan kemampuan

organisasi/perusahaan dalam menyediakan pembiayaannya, tetapi juga

harus terkontrol dan seimbang. Meskipun keuntungan perusahaan cukup

besar, tidak harus dibayar secara berlebih-lebihan, sehingga berakibat

kehilangan fungsinya dalam memotivasi prestasi dan persaingan.
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2.3.1 Tujuan Kompensasi

Menurut Hasibuan (2009) Tujuan pemberian kompensasi, antara lain sebagai

berikut:

a) Ikatan Kerja Sama

Dengan pemberian kompensasi terjalinlah ikatan kerja sama formal antara

majikan dengan karyawan. Karyawan harus mengerjakan tugas-tugasnya

dengan baik, sedangkan pengusaha/majikan wajib membayar kompensasi

sesuai dengan perjanjian yang disepakati.

b) Kepuasan Kerja

Dengan balas jasa, karyawan akan dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan

fisik, status sosial, dan egoisnya sehingga memperoleh kepuasan kerja dari

jabatannya.

c) Pengadaan Efektif

Jika program kompensasi ditetapkan cukup besar, pengadaan karyawan

yang qualified untuk perusahaan akan lebih mudah.

d) Motivasi

Jika balas jasa yang diberikan cukup besar, manajer akan mudah

memotivasi bawahannya.

e) Stabilitas Karyawan

Dengan program kompensasi atas prinsip adil dan layak serta eksternal

konsistensi yang kompentatif maka stabilitas karyawan lebih terjamin

karena turn-over relatif kecil.
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f) Disiplin

Dengan pemberian balas jasa yang cukup besar maka disiplin karyawan

semakin baik. Mereka akan menyadari serta mentaati peraturan-peraturan

yang berlaku.

g) Pengaruh Serikat Buruh

Dengan program kompensasi yang baik pengaruh Serikat Buruh dapat

dihindarkan dan karyawan akan konsentrasi pada pekerjaannya.

h) Pengaruh Pemerintah

Jika program kompensasi sesuai dengan Undang-Undang perburuhan yang

berlaku (seperti batas upah minimum), maka intervensi pemerintah dapat

dihindarkan.

2.4 Pengertian Sertifikasi Pendidik

Keinginan hidup layak merupakan harapan dari setiap manusia. Melanjutkan

hidup merupakan penyebab utama mengapa manusia bekerja dengan segala daya

upayanya. Tujuan orang yang tergantung dalam organisasi sangat berpengaruh

dalam menentukan tercapai atau tidaknya hasil yang ingin dicapai oleh organisasi

yang bersangkutan. Agar tujuan pendidikan dapat tercapai dengan tepat maka

pemerintah harus dapat memperhatikan kebutuhan yang diperlukan oleh pendidik

antara lain dengan memberikan sertifikasi pendidik kepada guru.

Sertifikasi secara yuridis menurut Pasal 1 ayat (11) UUGD adalah proses

pemberian sertifikat pendidikan untuk guru atau dosen. Dalam Pasal 8 UU Nomor

14 Tahun 2004 tentang Guru dan Dosen: bahwa guru harus memiliki kualifikasi
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akademik, kompetensi, sertifikasi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta

memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Pasal 1 ayat (12)

Bahwa sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan

kepada guru sebagai tenaga profesional.

Pasal 11 ayat (2)

Menyatakan sertifikasi pendidikan tersebut hanya dapat diperoleh melalui

program sertifikasi. Untuk itu, guru dapat memperoleh sertifikasi pendidik jika

telah memenuhi dua syarat, yaitu kualifikasi pendidikan minimum yang telah

ditentukan (S1/D4) dan terbukti telah menguasai kompetensi tertentu (empat

kompetensi dasar).

Samani, dkk (2006)

“Sertifikasi adalah bukti formal dari pemenuhan dua syarat, yaitu
kualifikasi akademik minimum dan peguasaan kompetensi minimal
sebagai guru.”

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sertifikasi pendidikan, adalah surat

keterangan yang diberikan suatu lembaga pengadaan tenaga kependidikan yang

terakreditasi sebagai bukti formal kelayakan profesi guru, yaitu memenuhi

kualifikasi pendidikan minimum dan menguasai kompetensi minimal sebagai

agen pembelajaran.
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Menurut Sekjen Forum Guru Independen Indonesia (FGII) Iwan Hermawan

(dalam Trianto dan Tutik, 2006)

“Bahwa dengan sertifikasi guru tersebut akan meningkatkan bargaining
position guru tingkat pemerintah dan juga politik.”

Menurut Mulyasa (2007)

“Sertifikasi guru merupakan proses uji kompetensi bagi calon guru atau
guru yang ingin memperoleh pengakuan dan atau meningkatkan
kompetensi  sesuai  profesi  yang dipilihnya.”

2.4.1 Mekanisme Sertifikasi Guru

Menurut Samani, dkk (2006) ada dua tahapan yang dapat dilakukan dalam

melakukan mekanisme sertifikasi, yaitu : Pertama, sertifikasi bagi calon guru

untuk menjadi guru professional dan Kedua, sertifikasi bagi guru yang sudah

memiliki jabatan (sertifikasi guru dalam jabatan).

Menurut Samani, dkk (2006) sertifikasi guru dalam jabatan dapat dikategorikan

menjadi tiga kelompok:

1. Bagi yang belum memiliki kualifikasi pendidikan minimum S1/D4.

Maka yang bersangkutan harus mengikuti program peningkatan

kualifikasi akademik sesuai dengan bidang studi pada perguruan

tinggi yang terakreditasi yang dilanjutkan dengan pendidikan profesi

guru dengan mempertimbangkan penilain hasil belajar melalui

pengalaman sampai lulus sebelum mengikuti sertifikasi pendidikan

dari perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga

kependidikan terakreditasi yang ditetapkan oleh pemerintah.
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2. Bagi guru yang memiliki kesarjanaan non-kependidikan yang belum

memiliki akta IV samapai berlaku UUGD.

Maka yang bersangkutan harus mengikuti terlebih dahulu pendidikan

profesi guru dengan mempertimbangkan penilaian hasil belajar

melalui pengalaman sebelum mengikuti sertifikasi melalui uji

kompetensi untuk mendapatkan sertifikat pendidikan dari perguruan

tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan

terakreditasi yang ditetapkan oleh pemerintah.

3. Bagi guru yang memiliki kesarjanaan atau diploma empat

kependidikan dan non-kependidikan yang sudah memiliki akta IV.

Maka yang bersangkutan langsung mengikuti sertifikasi guru melalui

uji kompetensi untuk mendapatkan sertifikat pendidik dari perguruan

tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan

terakreditasi yang ditetapkan oleh pemerintah.

2.4.2 Parameter yang Diuji dalam Sertifikasi

Minimal ada dua parameter standar yang dijadikan rujukan bagi guru untuk

keberhasilan dalam mengemban peran tersebut yaitu kualifikasi pendidikan dan

kompetensi.

Pasal 10 UUGD menentukan bahwa kompetensi guru meliputi:

a. Kompetensi pedagogik yaitu kemampuan mengelola pembelajaran peserta

didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan
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pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan

peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki

b. Kompetensi kepribadian yaitu kemampuan kepribadian yang mantap,

stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik,

dan berakhlak mulia.

c. Kompetensi sosial merupakan kemampuan pendidik sebagai bagian dari

masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta

didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik,

dan masyarakat sekitar.

d. Kompetensi professional yaitu kemampuan penguasaan materi

pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya

membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan

dalam Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 7 RPP Guru

Menyatakan bahwa sertifikasi pendidik yang diperoleh guru berlaku sepanjang

yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai guru pada jenis, satuan

pendidikan, dan mata pembelajaran yang sejenis, kecuali: (1) guru yang

bersangkutan tidak melaksanakan tugas sebagai guru selama 4 (empat) tahun

berturut-turut; (2) beralih tugas atas kehendak sendiri maupun ditugaskan oleh

pejabat berwenang selama 4 (empat) tahun berturut-turut.
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2.4.3 Tujuan Sertifikasi Guru

Menurut Jalal (2007), sertifikasi guru memiliki beberapa tujuan diantaranya

adalah sebagai berikut:

1. Menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen

pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

2. Meningkatkan proses dan mutu hasil pendidik.

3. Meningkatkan martabat guru.

4. Meningkatkan profesionalitas guru.

2.4.4 Manfaat Sertifikasi Guru

Menurut Fajar (2006), manfaat uji sertifikasi guru adalah sebagai berikut:

1. Melindungi profesi guru dari praktik-praktik layanan pendidikan yang

tidak kompeten sehingga dapat merusak citra profesi guru itu sendiri.

2. Melindungi masyarakat dari praktik-praktik pendidikan yang tidak

berkualitas dan professional yang akan dapat menghambat upaya

peningkatan kualitas pendidikan dan penyiapan sumber daya manusia di

negeri ini.

3. Menjadi wahana penjamin mutu bagi LPTK yang bertugas mempersiapkan

calon guru dan juga berfungsi sebagai kontrol mutu bagi pengguna

layanan pendidikan.

4. Menjaga lembaga penyelenggaraan pendidikan dari keinginan internal dan

tekanan eksternal yang potensial dapat menyimpang dari ketentuan-

ketentuan yang berlaku.
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2.5 Kompensasi yang Didapat Guru Setelah Sertifikasi Pendidik

Pasal 16 UUGB

Bahwa pemerintah memberikan tunjangan profesi kepada guru yang telah

memiliki sertifikat pendidikan yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan dan

atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Tunjangan profesi yaitu tunjangan yang diberikan kepada guru/dosen yang

memiliki sertifikasi pendidik sebagai penghargaan atas profersionalitasnya.

Dengan kata lain bahwa tunjangan profesi hanya dapat diterima dan dinikmati

guru yang telah memiliki sertifikasi pendidik sedangkan guru yang tidak atau

belum memilki sertifikasi pendidik tidak dapat menerima tunjangan profesi.

Tetapi mereka tetap mendapatkan tunjangan fungsional dan tunjangan lain.

Menurut Pasal 16 UUGD

Bahwa pemerintah akan memberikan tunjangan yang besarnya satu kali gaji

pokok kepada guru yang telah memiliki sertifikasi pendidik. Tunjangan ini tidak

saja kepada guru yang diangkat oleh Pemerintah tetapi juga kepada guru yang

diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Artinya, tunjangan profesi guru ini tidak mengenal kategori status, baik guru PNS

ataupun Non-PNS jika sudah memiliki sertifikat pendidik. Tunjangan profesi

tersebut tersebut di luar gaji pokok, tunjangan professional ataupun penghasilan

lain yang terkait dengan tugasnya sebagai guru.
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Berdasarkan Pasal 14 RPP, bahwa guru tetap pada satuan pendidikan yang

diselenggarakan oleh masyarakat yang memiliki sertifikat pendidik mendapatkan

tunjangan profesi sebagai berikut:

a. Guru dengan masa kerja selama 0-4 tahun mendapatkan tunjangan profesi

setara dengan tunjangan profesi pendidikan yang memiliki gol. III/a.

b. Guru dengan masa kerja selama 5-8 tahun mendapatkan tunjangan profesi

setara dengan tunjangan profesi pendidikan yang memiliki gol. III/b.

c. Guru dengan masa kerja selama 9-12 tahun mendapatkan tunjangan

profesi setara dengan tunjangan profesi pendidikan yang memiliki gol.

III/c.

d. Guru dengan masa kerja selama 13-16 tahun mendapatkan tunjangan

profesi setara dengan tunjangan profesi pendidikan yang memiliki gol.

III/d.

e. Guru dengan masa kerja selama 17 tahun atau lebih dapat menunjukkan

kredit kumulatif  ketika mendapatkan sertifikat pendidikan dianggap

memiliki gol. IV/a.

Namun, kompensasi yang berupa tunjangan profesi guru tesebut tidak serta merta

diperoleh setelah guru memperoleh sertifikasi pendidik. Banyak hal yang terkait

ketika kondisi tersebut dimunculkan diantaranya adalah masalah anggaran dana.

Pembagian beban antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah

Kabupaten/Kota dalam menanggung tunjangan profesi adalah sebagai berikut:
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1. Pemerintah menanggung 60% (enam puluh persen) dari seluruh beban

tunjangan profesi dan dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan

belanja negara (APBN) sebagai dana dekonsentrasi atau tugas

pembantuan.

2. Pemerintah Provinsi menanggung 40% (empat puluh persen) dari

seluruh beban tunjangan profesi bagi guru yang bertugas pada satuan

pendidikan menengah dan satuan pendidikan khusus di daerahnya dan

dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

3. Pemerintah Kabupaten/Kota menanggung 40% (empat puluh persen)

dari seluruh beban tunjangan profesi bagi guru yang bertugas pada

satuan pendidikan anak usia dini formal dan satuan pendidikan pada

jenjang pendidikan dasar di daerahnya dan dianggarkan dalam anggaran

pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Atas dasar pertimbangan kemampuan dan kredibilitas instrumen fiscal Pemerintah

dan Pemerintah Daerah, Menteri dapat menetapkan beban Pemerintah, Pemerintah

Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menanggung tunjangan profesi

yang berbeda dari ketentuan yang ada.

2.6 Semangat Kerja

Berbagai instansi pemerintah maupun swasta selalu berusaha untuk mencapai

tujuan organisasi, yang berkaitan erat dengan produktivitas kerja karyawan yang

tinggi. Untuk dapat menciptakan dan menimbulkan produktivitas kerja yang

tinggi perlu ditunjang oleh semangat kerja yang tinggi pula.
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Sastrohadiwiryo (2003)

“Semangat kerja dapat diartikan sebagai suatu kondisi mental, atau
perilaku individu tenaga kerja dan  kelompok-kelompok yang
menimbulkan kesenangan yang mendalam pada diri tenaga kerja untuk
bekerja dengan giat dan konsekuen dalam mencapai tujuan yang telah
ditetapkan perusahaan.”.

Carlaw, dan Friedman (2003)

“Semangat kerja yang tinggi adalah karyawan yang bekerja dengan
berenergi, antusias, dan memiliki rasa kebersamaan. Karyawan yang
memiliki semangat kerja rendah adalah ketika karyawan merasa bosan,
berkecil hati dan malas.”

Pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa jika perusahaan mampu meningkatkan

semangat kerja maka pekerjaan akan dapat diselesaikan dengan cepat, kerusakan

dapat dikurangi, absensi dapat diperkecil, kemudian perpindahan karyawan dapat

diperkecil seminimal mungkin, dan dapat diartikan perusahaan tersebut akan

memperoleh banyak keuntungan. Perusahaan dapat maju dan berkembang dengan

cepat sesuai yang diharapkan.

Menurut Moekijat (2001)

“Semangat kerja adalah kemampuan sekolompok orang-orang untuk
bekerja sama dengan giat dan konsekuen dalam mengejar tujuan bersama.”

Pendapat di atas mengandung pengertian:

1. Bekerjasama. Adanya hubungan dari satu kelompok dengan suatu

keinginan yang nyata untuk bekerjasama.

2. Giat dan konsekuen. Untuk mencapai suatu tujuan dengan cara

disiplin bersama.
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3. Tujuan bersama. Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat betapa erat

kaitannya antara semangat kerja dengan upah mencapai tujuan.

Semangat kerja yang tinggi ditandai dengan kegairahan para pegawai

dalam menjalankan tugas dan pekerjaannya.

Berdasarkan uraian pendapat-pendapat tentang semangat kerja tersebut, dapat

dilihat betapa erat kaitannya antara semangat kerja dengan upaya pencapaian

tujuan. Semangat kerja yang tinggi ditandai dengan kegairahan para karyawan di

dalam menjalankan tugas dan pekerjaannya. Dapat dikatakan juga bahwa

semangat kerja, merupakan suasana yang terdapat di dalam suatu perusahaan,

suasana tersebut adalah sikap mental individu atau kelompok di dalamnya yang

menunjukkan rasa kegairahan di dalam melaksanakan tugas-tugas atau pekerjaan

dan mendorong mereka untuk bekerja secara lebih baik dan produktif.

Menurut Nitisemito (2001) untuk meningkatkan semangat kerja pegawai ada

beberapa cara yaitu:

1. Gaji yang cukup

Gaji yang cukup di sini berarti gaji yang diberikan itu mampu

memberikan semangat kerja pegawai. Gaji di sini bukanlah

imbalan bentuk uang semata, melainkan dapat berupa bentuk-

bentuk lain, misalnya beras, minyak, dan lain sebagainya.

2. Memperhatikan kebutuhan rohani

Kebutuhan rohani yang dimaksud terutama adalah menyediakan

tempat ibadah, tetapi lebih lagi misalnya kebutuhan untuk dihargai,

kebutuhan keikutsertaan.
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3. Harga diri perlu mendapatkan perhatian

Memberikan penghargaan terhadap prestasi Pegawai dengan

memberikan suatu penghargaan/hadiah.

4. Tempatkan karyawan pada posisi yang tepat

Artinya tempatkan para pegawai pada posisi yang sesuai dengan

keterampilan masing-masing dan mengadakan evaluasi bagi

pegawai yang telah duduk terlalu lama pada posisi tertentu.

5. Menciptakan suasana santai

Suasana kerja yang rutin seringkali menimbulkan kebosanan dan

ketegangan pegawai. Untuk menghindari hal-hal seperti itu, maka

perusahaan perlu sekali (dalam waktu tertentu) menciptakan

suasana santai misalnya rekreasi.

6. Berikan kesempatan untuk maju

Semangat kerja pegawai akan timbul jika pegawai mempunyai

harapan untuk maju dalam perusahaan. Jika hendaknya setiap

perusahaan/instansi memberikan penghargaan pada pegawai atas

prestasi kerjanya dengan memberikan dan pemindahan posisi yang

lebih sesuai.

7. Perasaan aman menghadapi masa depan

Untuk menciptakan perasaan aman menghadapi masa depan yaitu

dengan cara memberikan pensiun para pegawai. Hal ini dapat

dilakukan dengan cara mewajibkan para pegawai menyisihkan

sebagian penghasilannya untuk ditabung dalam bentuk polis

asuransi.
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8. Usahakan agar karyawan mempunyai loyalitas

Loyalitas para pegawai terhadap perusahaan akan menimbulkan

rasa tanggungjawab. Tanggungjawab dapat menimbulkan semangat

loyalitas dapat ditingkatkan/ditimbulkan dengan cara pemberian

gaji yang cukup, perhatian terhadap kebutuhan rohani dan

sebagainya.

9. Memberikan tambahan penghasilan secara langsung kepada para

pegawai yang menunjukkan kelebihan prestasi kerja.

10. Fasilitas yang menyenangkan

Fasilitas dapat menambah kesenangan pada para pegawai, berarti

semangat kerja dapat pula meningkat.

2.6.1 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Semangat Kerja

Bertambahnya beban kerja serta kendala-kendala yang dihadapi dalam organisasi,

maka semangat kerja sangat dibutuhkan untuk mengatasinya, dimana semangat

kerja tersebut merupakan keinginan yang timbul dari karyawan untuk

menyelesaikan pekerjaannya secara efisien dan efektif.

Menurut Pattanayak (2002) Faktor yang mempengaruhi semangat kerja adalah:

1. Perasaan kebersamaan. Karyawan memiliki rasa saling memiliki dan

peduli antara anggota kelompok kerja.

2. Kejelasan tujuan atau objektif yang diraih. Karyawan memiliki beban

kerja yang jelas dan tujuan yang jelas.



36

3. Pengharapan keberhasilan terhadap tujuan yang diinginkan. Memiliki

kepercayaan bahwa pekerja dapat dilakukan sesuai tujuan yang

diinginkan perusahaan atau organisasi.

4. Rasa kerja dalam melaksanakan tugas demi tercapinya tujuan. Tugas

yang diberikan akan dilaksanakan dengan saling berpartisipasi antar

anggota kelompok kerja.

5. Memiliki pemimpin yang  memberikan dukungan dan dorongan.

Pemimpin sering berhubungan   langsung   dengan   para   karyawan,

memberikan   motivasi   yang membangun dan mengarahkan bawahan

agar bekerja lebih produktif.

Peneliti akan membahas salah satu faktor yang mempengaruhi semangat kerja

yaitu kompensasi. Kompensasi yang diterima oleh seorang guru yang memiliki

sertifikat pendidik yaitu, bahwa guru akan mendapatkan kesejahteraan profesi

yang berasal dari beberapa sumber financial, antara lain: gaji pokok, tunjangan

gaji, tunjangan fungsional, tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan maslahat

tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan

prinsip penghargaan atas dasar prestasi.

Keluarga guru juga memperoleh kemudahan pendidikan bagi putra dan putri

guru/dosen, pelayanan kesehatan, asuransi pendidikan, penghargaan, kenaikan

pangkat otomatis bagi guru/dosen yang bertugas di daerah khusus, cuti dan cuti

besar untuk belajar, mendapat perlindungan dalam menunaikan tugas, dapat

pindah tugas antarprovinsi, antarkabupaten, antarkota, antarkecamatan di seluruh

wilayah Indonesia. Berdasarkan ketentuan tersebut maka seorang guru akan
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mendapat kesejahteraan finansial tidak kurang dari 3-5 juta per bulan. Selain itu

seorang guru juga akan mendapatkan asuransi pendidikan, tunjangan pendidikan,

beasiswa, dan pelayanan kesehatan.

Di luar tunjangan dalam bentuk finansial, guru juga memperoleh berbagai jaminan

sosial lainnya serta perlindungan dalam melaksanakan tugas pokoknya. Beberapa

bentuk jaminan sosial dan perlindungan tersebut antara lain hak kenaikan pangkat,

hak dipindah tugaskan, hak cuti, penghargaan, perlindungan keselamatan dan

hukum, promosi jabatan, dan peningkatan kompetensi.

2.6.2 Pengukuran Semangat Kerja

Menurut Nitisemito (2001), mengatakan bahwa indikasi turunnya semangat kerja

karyawan dapat diukur melalui:

1. Turun/rendahnya produktivitas kerja.

Turunnya produktivitas kerja ini dapat diukur atau diperbandingkan

dengan waktu sebelumnya. Penurunan ini dapat terjadi karena kemalasan,

penundaan pekerjaan dan sebagainya.

2. Tingkat absensi yang naik/tinggi.

Pada umumnya bila semangat dan kegairahan kerja turun, maka

mereka akan malas untuk setiap hari datang bekerja.

3. Tingkat perpindahan pegawai yang tinggi.

Tingkat keluar masuknya pegawai yang tinggi selain dapat menurunkan

produktivitas kerja, juga dapat mengganggu kelangsungan jalannya

perusahaan.
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4. Tingkat kerusakan yang naik/tinggi.

Naiknya tingkat kerusakan tersebut sebetulnya menunjukkan bahwa

perhatian dalam pekerjaan berkurang, terjadinya kecerobohan dalam

pekerjaan dan sebagainya, dan ini menunjukkan kegairahan kerja turun.

5. Kegelisahaan dimana-mana.

Hal ini akan terjadi bila semangat kerja menurun, seorang pemimpin harus

dapat mengetahui adanya kegelisahan-kegelisahan yang timbul pada diri

bawahannya.

6. Tuntutan yang sering terjadi.

Sering terjadi tuntutan juga merupakan indikasi dari semangat dan

kegairahan kerja yang menurun. Tuntutan merupakan perwujudan dari rasa

ketidakpuasan.

7. Pemogokan.

Hal ini disebabkan karena pemogokan adalah merupakan perwujudan dari

ketidakpuasan, kegelisahan dan lain sebagainya.

2.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangat penting kegunaannya adalah untuk mengetahui hasil

yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu sekaligus sebagai perbandingan dan

gambaran yang dapat mendukung kegiatan penelitian berikutnya. Adapun

penelirtian terdahulu yang menggunakan variabel sertifikasi dan semangat kerja

diantaranya:
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1. Kurnia (2011), mengenai “Pengaruh Pemberian Sertifikasi Pendidik

Terhadap Semangat Kerja Guru SMK Negeri 1 Bandar Lampung”.

Berdasarkan penelitian tersebut disimpulkan bahwa:

a) Terdapat pengaruh yang signifikan dan positif dari variabel

sertifikasi (X) terhadap semangat kerja guru (Y) pada SMK Negeri

1 Bandarlampung. Pengaruh yang positif menunjukkan adanya

pemberian sertifikasi akan membuat semangat kerja guru

cenderung meningkat. Pembuktian signifikansi dilakukan dengan

menggunakan uji t. Karena t hitung sertifikasi (4,358) > t tabel

(2,035) pada tingkat kepercayaan 95%, maka pengaruhnya adalah

signifikan. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang

dirumuskan terbukti atau diterima.

b) Berdasarkan indikator-indikator pada variabel sertifikasi pendidik,

faktor kompetensi sosial yang merupakan kemampuan pendidik

sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul

secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga

kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar,

merupakan faktor paling besar yang menjadi pengukuran

kompetensi yang diuji dalam sertifikasi pada guru SMK Negeri 1

Bandarlampung yaitu 25,30% sedangkan faktor yang paling kecil

sebagai pengukuran kompetensi yang diuji dalam sertifikasi

pendidik adalah kompetensi pedagogik yang merupakan

kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi

pemahaman terhadap peserta didik, perencanaan dan pelaksanaan
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pembelajaran (RPP), evaluasi hasil belajar, dan pengembangan

potensi peserta didik yaitu sebesar 24,78%. Artinya kompetensi

pedagogik pada guru SMK Negeri 1 Bandarlampung masih kurang

dimiliki, sehingga dalam kemampuan mengelola pembelajaran

untuk peserta didik belum dapat tercapai dengan baik.

c) Berdasarkan indikator-indikator dari semangat kerja faktor

pencapaian tujuan bersama merupakan faktor yang paling besar

mempengaruhi semangat kerja guru yaitu sebesar 33,86%,

sedangkan faktor giat dan konsekuen menjadi faktor yang paling

rendah sebagai variabel semangat kerja guru yaitu sebesar 32,95%.

Artinya guru SMK Negeri 1 Bandarlampung belum dapat

mencapaian suatu tujuan dengan cara disiplin bersama.

2. Sofyan (2012) mengenai “Analisis Pengaruh Pemberian Tunjangan

Sertifikasi Dan Pendidikan Serta Pelatiahan Terhadap Peningkatan Kinerja

Dosen Dan Kinerja Fakultas Di Universitas Sumatera Utara”. Berdasarkan

penelitian tersebut disimpulkan bahwa:

a) Tunjangan sertifikasi tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap

kinerja dosen. Hal ini disebabkan karena tunjangan sertifikasi

masih belum memenuhi kebutuhan  dosen. Penelitian ini telah

sejalan dengan peneliti terdahulu yaitu penelitian Saragih (2009)

dengan judul penelitian Pengaruh Pemberian Insentif serta

Pendidikan dan Pelatihan terhadap Peningkatan Kinerja Guru SMA

Negeri di Tebing Tinggi yang mana insentif tidak ada pengaruh

secara signifikan terhadap kinerja guru.
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b) Pendidikan  berpengaruh terhadap peningkatan kinerja dosen,

karena dengan adanya bantuan pendidikan maupun  kesempatan

untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, dan penelitian ini

sesuai dengan penelitian terdahulu Saragih (2009) yang mana

pendidikan berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan

kinerja guru.

c) Pelatihan berpengaruh terhadap peningkatan kinerja dosen, karena

dengan adanya pelatihan dapat menambah memotivasi kerja dosen

dan pengembangan dosen dalam mengajar dan penelitian ini sesuai

dengan penelitian terdahulu Saragih (2009) yang mana pendidikan

berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan kinerja guru.

d) Kinerja Dosen secara signifikan dipengaruhi oleh Tunjangan

Sertifikasi serta Pendidikan dan Pelatihan.

e) Kinerja fakultas secara signifikan tidak ada pengaruhnya atas

kinerja dosen.

2.8 Kerangka Pemikiran

Seiring dengan perkembangan dinamika sekolah yang semakin pesat maka

kebutuhan akan sumber daya manusia yang cakap, terampil, professional, dan

mampu berprestasi di bidangnya terasa sudah semakin dibutuhkan agar proses

pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan efektif dan efisien.

Peningkatan semangat kerja menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan

dalam menentukan berhasil tidaknya pencapaian tujuan tersebut. Tanpa adanya

semangat kerja maka guru sebagai pendidik profesional akan sulit untuk mencapai
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tujuan yang diharapkan pemerintah dalam pencapaian mutu pendidikan yang lebih

baik. Sehingga pencapaian peningkatan semangat kerja guru menjadi salah satu

upaya penting yang perlu dilakukan.

Salah satu unsur untuk meningkatkan semangat dan kegairahan kerja adalah

memberikan kompensasi yang cukup kepada karyawan. Semakin besar

kompensasi yang diberikan, berarti semakin mencukupi kebutuhan mereka. Salah

satu unsur kompensasi finansial langsung yaitu insentif yang berupa tunjangan

profesi yang diberikan kepada guru yang memiliki sertifikasi pendidik sebagai

penghargaan atas profesionalitasnya.

Pemberian tunjangan profesi yang diberikan kepada guru yang memiliki

sertifikasi pendidikan, Menurut Supratno (2005), bahwa bila pemerintah memiliki

komitmen meningkatkan kesejahteraan guru sebagaimana tertuang dalam

Undang-Undang Guru dan Dosen (UUGD), maka guru akan merasakan kelayakan

kesejahteraan finansial. Dengan demikian, secara langsung ataupun tidak

langsung akan mendorong dan memotifasi akselerasi peningkatan kualitas guru

yang berimbas pada peningkatan pendidikan secara umum.

Menurut Nawawi (2003), penetapan dan pemberian kompensasi total yang

meliputi gaji/upah dan insentif harus dilakukan dengan mempertimbangkan

beberapa aspek sebagai berikut :

a. Aspek Ketepatannya

Penyediaan pembiayaan (cost) harus diupayakan tepat waktu dan

tepat sasarannya. Sasaran pertama adalah diberikan pada pekerja yang

tepat, terutama pada yang berprestasi, sehingga berusaha
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mempertahankannya dengan memberikan konstribusi kerja yang terbaik

bagi organisasi/perusahaan. Sasaran yang kedua adalah untuk kegiatan

yang tepat, dalam arti diberikan dalam bentuk yang relevan dan jika

berupa uang dalam jumlah memadai, guna mewujudkan keseluruhan

atau salah satu aspek di dalam keamanan/jaminan dan kepuasan kerja.

b. Aspek Kelayakan/Keadilan

Aspek ini dimaksudkan dalam pemberian kompensasi apabila dalam

bentuk barang atau uang harus memadai dalam arti dirasa cukup

berharga. Aspek ini berkenaan juga dengan rasa keadilan, baik dari

penerima maupun perbandingan jumlah yang diterima. Dari segi

penerima dapat dibedakan antara kompensasi yang diberikan sebagai

pemerataan yakni untuk semua pekerja, tanpa atau dengan membedakan

penerima menurut jabatan/posisi atau kepangkatan masing-masing yang

berbeda satu dengan yang lainnya. Keadilan kompensasi harus

dibedakan pula menurut prestasi kerja atau jasa masing-masing dalam

memberikan konstribusi pencapaian tujuan organisasi/perusahaan.

c. Aspek Pembiayaan (Cost) yang Terkontrol dan Terkendali

Kompensasi bukan saja harus sesuai dengan kemampuan organisasi

dalam menyediakan pembiayaannya, tetapi juga harus terkontrol dan

seimbang. Dengan demikian berarti meskipun keuntungan perusahaan

cukup besar, tidak harus dibayar secara berlebihan, sehingga berakibat

kehilangan fungsinya dalam memotivasi prestasi dan persaingan.

Semangat kerja karyawan sangat penting artinya dalam pencapaian tujuan yang

telah ditetapkan secara efektif dan efisien, guna meningkatkan kualitas kerja
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karyawan. Selanjutnya peneliti mengemukakan pengertian semangat kerja

menurut Nitisemito (2001) sebagai berikut “semangat kerja adalah melakukan

pekerjaan secara lebih giat, sehingga dengan demikian pekerjaan akan

diharapkan lebih cepat dan lebih baik”.

Semangat kerja yang tinggi dapat menentukan apakah perusahaan dapat

mencapai tujuannya dengan baik, maka dengan tercapainya tujuan tersebut

perusahaan akan memperoleh keuntungan yang besar. Tetapi dengan rendahnya

semangat kerja, maka berarti pula perusahaan akan memperoleh kerugian.

Selanjutnya peneliti mengemukakan indikator semangat kerja menurut Nitisemito

(2001) sebagai berikut:

1. Turun/rendahnya produktivitas kerja.

Turunnya produktivitas kerja ini dapat diukur atau diperbandingkan

dengan waktu sebelumnya. Penurunan ini dapat terjadi karena kemalasan,

penundaan pekerjaan dan sebagainya.

2. Tingkat absensi yang naik/tinggi.

Pada umumnya bila semangat dan kegairahan kerja turun, maka

mereka akan malas untuk setiap hari datang bekerja.

3. Tingkat perpindahan pegawai yang tinggi.

Tingkat keluar masuknya pegawai yang tinggi selain dapat menurunkan

produktivitas kerja, juga dapat mengganggu kelangsungan jalannya

perusahaan.
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4. Tingkat kerusakan yang naik/tinggi.

Naiknya tingkat kerusakan tersebut sebetulnya menunjukkan bahwa

perhatian dalam pekerjaan berkurang, terjadinya kecerobohan dalam

pekerjaan dan sebagainya, dan ini menunjukkan kegairahan kerja turun.

5. Kegelisahaan dimana-mana.

Hal ini akan terjadi bila semangat kerja menurun, seorang pemimpin harus

dapat mengetahui adanya kegelisahan-kegelisahan yang timbul pada diri

bawahannya.

6. Tuntutan yang sering terjadi.

Sering terjadi tuntutan juga merupakan indikasi dari semangat dan

kegairahan kerja yang menurun. Tuntutan merupakan perwujudan dari rasa

ketidakpuasan.

7. Pemogokan.

Hal ini disebabkan karena pemogokan adalah merupakan perwujudan dari

ketidakpuasan, kegelisahan dan lain sebagainya.

Berdasarkan uraian di atas, maka paradigma penelitian yang dapat dikemukakan

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.
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Gambar 2.1 Kerangka Pikir Pengaruh Pemberian Sertifikasi Pendidik
Terhadap Semangat Kerja Guru SMP Taman Siswa Teluk
Betung Bandar Lampung

2.9 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap pertanyaan yang di kemukakan

yang ada dalam perumusan masalah, yang kebenarannya harus diuji secara

empiris. Berdasarkan latar belakang, permasalahan dan kerangka pemikiran yang

telah dikemukakan, maka hipotesis yang diajukan adalah: “Pemberian sertifikasi

pendidik berpengaruh positif terhadap semangat kerja guru pada SMP Taman

Siswa Teluk Betung Bandar Lampung.”

Pemberian Sertifikasi Pendidik
(X)

 Aspek Ketepatannya
 Aspek Kelayakan/Keadilan
 Aspek Pembiayaan (Cost) yang

Terkontrol dan Terkendali
(Nawawi, 2003)

Semangat Kerja
(Y)

 Turun/rendahnya
produktivitas kerja

 Tingkat absensi yang
naik/tinggi

 Tingkat perpindahan
pegawai yang tinggi

 Tingkat kerusakan yang
naik/tinggi

 Kegelisahaan dimana-mana
 Tuntutan yang sering terjadi
 Pemogokan

(Nitisemito, 2001)


