
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang, dengan jumlah penduduk

terpadat No. 4 di dunia, merupakan prospek bagi pengembangan pendidikan, khususnya

sekolah. Dengan jumlah penduduk hampir mencapai ±200.000.000 jiwa, dan jumlah anak

usia Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi mencapai 25 % dari jumlah tersebut,

merupakan tantangan bagi kiprah guru di dalamnya.

Guru sebagai sosok manusia yang memiliki peran strategis dalam dunia pendidikan,

merupakan tumpuan utama dalam membentuk watak peserta didik dengan jalan

pengembangan dan peningkatan kepribadian dan nilai-nilai moral yang diinginkan. Untuk

mendukung keberhasilan peran dan tugas tersebut di atas, maka profesionahsasi guru

memiliki tiga fungsi strategis, fungsi-fungsi tersebut meliputi : (a) fungsi sebagai pengajar,

(b) guru sebagai pendidik, dan (c) guru sebagai pengelola kelas. Mohammad Fakry Gaffar

dalam Dedi Supriadi (1998: XV)) menyatakan bahwa :

Guru memegang peranan strategis terutama dalam upaya membentuk watak
bangsa melalui pengembangan kepribadian dan nilai-nilai yang diinginkan. Dan
dimensi tersebut, peranan guru sulit untuk diganti oleh yang lain. Dipandang dan
dimensi pembelajaran , peranan guru di negara Indonesia tetap dominan sekahpun
teknologi yang dapat dimanfaatkan dalam proses pembelajaran berkembang dengan
cepat.

Sehubungan dengan pernyataan tersebut di atas, peran g

berarti guru memiliki kewajiban memberikan dan menyampaikan

 



kurikulum yang beriaku, untuk diserap dan diterima oleh murid-muridnya sehingga

pengetahuan dan keterampilannya meningkat. Sebagai pendidik guru berfungsi sebagai

pembimbing dan suri tauladan (contoh) bagi murid-muridnya. Oleh karena itu guru

dituntut untuk berperilaku baik, yang diharapkan dapat ditiru oleh murid-muridnya.

Sebagai pendidik guru berfungsi : (1) sebagai penerjemah nilai-nilai dalam kehidupan

sehari-hari, (2) sebagai seorang yang ahli dalam bimbingan dan penyuluhan, (3) sebagai

seorang penegak displin, (4) guru sebagai pengasih anak didiknya, dan (5) sebagai teladan

anak didiknya. Fungsi guru sebagai pengelola kelas berarti dituntut memiliki kemampuan

sebagai "manager" kelas. Dengan arahan agar kegiatan belajar-mengajar berjalan lancar.

Sehubungan dengan hal tersebut Hadari Nawawi (1985:115) mengemukakan bahwa :

Program kelas akan berkembang bilamana guru/wali kelas mendayagunakan secara
maksimal potensi kelas... Usaha atau kegiatan tersebut merupakan kegiatan
managemen atau pengelolaan keas yang dapat diartikan sebagai kemampuan guru atau
wali kelas dalam pendayagunaan potansi kelas berupa pemberian kesempatan yang
seluas-luasnya pada setiap personal untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang kreatif
dan terarh sehingga waktu dan dana yang tersedia dapat dimanfaatkan secara efisien
untuk melakukan kegiatan-kegiatan kelas yang berkaitan dengan kurikulum dan
perkembangan murid.

Ketiga fungsi beserta sub fungsi guru tersebut di atas, sampai saat ini belum

terlaksana sepenuhnya. Ada bebarapa faktor yang dapat mempengaruhi penerapannya,

diantaranya adalah kemampuan, keterampilan dan daya dukung lainnya.

Peningkatan kemampuan dan keterampilan guru agar lebih profesional, dilakukan

melalui berbagai bentuk kegiatan diantaranya adalah melalui, program penyetaraan guru

(PPG), pembentukan kelompok kerja guru (KKG), serta bentuk latihan dan penataran

lainnya. Sehubungan dengan hal tersebut Dedi Supriadi (1998) mengemukakan ada tiga

sarana yang digunakan untuk membina dan meningkatkan mutu guru yang telah bertugas

 



di sekolah. Beberapa program yang telah dan sedang dikembangkan saat ini diantaranya

bertujuan untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan dan sikap guru dalam

menghadapi siswa, dalam mengahadapi masyarakat dan kemajuan. Program tersebut

diantaranya berupa :

(1) Program penyetaraan untuk meningkatkan kualifikasi guru. Program ini

diprioritaskan untuk guru SD hingga setara D-II dan SLTP hingga setara D-III yang

dimulai sejak tahun 1992/1993. Pelaksanaan ini bertahap mengingat besarnya jumlah guru

yang memerlukan peningkatan kualifikasi. Pada tahun 1995, dari sekitar 1,2 juta guru SD,

sebanyak 78 % atau 900 ribu belum berkualifikasi D-II. ... Di tingkat SLTP, sekitar

56.000 guru telah mengikuti program penyetaraan D-III. Masih terdapat sekitar 75.000

guru SLTP yang mengikuti program D-III yang latar belakang pendidikan terakhirnya

SLTA sampai D-II;

(2) peningkatan kemampuan guru yang sifatnya khusus, dilakukan penataran-

penataran. Setiap tahun berjenis-jenis penataran-penataran diselenggarakan di Pusat dan

Wilayah yang diikuti para guru SD,SLTP dan SLTA. Dalam tahun-tahun terakhir,

perhatian yang sungguh-sungguh diberikan kepada usaha membenahi materi dan metoda

penataran agar mempunyai dampak yang nyata terhadap peningkatan kemampuan guru.

Pada saat yang sama dilakukan pemetaan kembali jenis-jenis penataran dengan tujuan

untuk meningkatkan efektivitas dan efeisiensinya;

(3) Pembinaan dan pengembangan kemampuan profesional guru melalui wadah

KKG/PKG (Kelompok Kerja Guru/Pemantapan Kerja Guru dan Kelompok kerja Kepala

Sekolah (KKKS) yang di beberapa daerah dikombinasikan dengan sistem gugus. melalui

 



wadah ini para guru diarahkan untuk dapat berbagai pengalaman mengenai cara mengajar

dan materi ajar.

Ketiga konsepsi dalam meningkatkan kemampuan guru tersebut di atas,

dimaksudkan untuk lebih memacu gairah guru dalam mengajar di kelas, dalam memahami

materi-materi pelajaran, serta memahami strategi dan metoda mengajar, agar berjalan

efektif dan mencapai hasil belajar yang lebih baik. Dengan demikian di masa yang akan

datang diperkirakan mutu dan jumlah guru yang profesional akan lebih meningkat lagi,

terutama dengan adanya kebijakan penyetaraan kualifikasi guru. Keadaan ini di satu

pihak akan menguntungkan dalam arti meningkatnya kualitas sumber daya manusia

(khususnya guru), akan tetapi di pihak lain akan menimbulkan masalah baru terutama

dalam hal penyiapan sarana dan pembiayaan untuk penyelenggaraannya. Mengapa

demikian karena apabila biaya penyetaraan tersebut dibebankan kepada guru sepenuhnya

atau sebagian pembiayaan tentu akan menyulitkan bagi guru itu sendiri. Gaji guru di

Indonesia merupakan gaji terendah di Asia Tenggara, sehingga sangat mustahil apabila gaji

guru yang rendah ditambah dengan beban biaya untuk studi lanjutan. Begitu pula apabila

beban biaya tersebut ditangani sepenuhnya oleh pemerintah maka anggaran biaya

pendidikan khususnya subsidi (tunjangan pendidikan) akan semakin meningkat. Dedi

Supriadi melaporkan (1998) bahwa, dari sekitar 4 juta pegawai negeri sipil, sekitar

separohnya adalah guru. Dari jumlah guru yang mencapai 2juta orang itu, sebagian besar

guru SD (60%), 37 %guru SLTP, dan SLTA dan 3% dosen.

Untuk mengimbangi masalah tersebut pemerintah mencoba membuat bentuk lain

yakni melalui penataran dan pelatihan (PPPG) dan BPG (Balai Peningkatan Guru).

 



Dengan potensi sarana dan prasarana (fasilitas, instruktur) yang memadai, PPPG dan BPG
diharapkan mampu menunjang progra-program peningkatan mutu guru dilingkungan
Ditjen Dikdasmen. Baik secara kuantitatif (jumlah guru yang dilayani) maupun kualitatif
(mutu penataran). Dalam kenyataan, saat ini sejumlah PPPG dan BPG belum maksimal
pemanfaatannya, baik sarana maupun instrukturnya. Dedi Supriadi (1998:240-241)

Bentuk lain di samping kedua hal tersebut di atas, untuk meningkatkan

kemampuan dan keterampilan guru di dalam kelas agar lebih profesional, yakni dilakukan
melalui pembentukan Kelompok Kerja Guru (KKG). Pada pelaksanaannya pembentukan
kelompok ini di beberapa daerah dikombinasikan dengan sistem gugus. Melalui kelompok
kerja ini guru diharapkan dapat meningkatkan interaksi dan kerjasama dengan guru lain
dalam mengembangkan dan memecahkan masalah-masalah yang ditemukan di sekolah,
atau sampai pada kemampuan menemukan dan mengembangkan model-model mengajar
baru yang lebih menunjang keberhasilan murid-muridnya. Kelompok kerja guru diarahkan
untuk mampu dan dapat berbagi pengalaman mengenai cara mengajar dan materi ajar.

Apa yang guru peroleh dari kelompok tersebut kemudian diterapkan di kelas. Dedi
Supriadi (1998:240) melaporkan bahwa di beberapa daerah, pembinaan seperti ini cukup
efektif dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mengajar guru, sementara di

sejumlah lokasi lainnya masih ditemukan kendala yang berkaitan dengan akses guru ke

PKG. Padahal menurut teori kelompok bahwa

the produktivity of work group can be greatly increased by methods of work
organization and supervision which give more responsibility to work groups, which
allow for fuller participation in important decisions, and which make stabel groups the
firm basis for support the individual' social needs. (Coch and Freeh, 1972.77)

 



Jack Mazirow (1972) dalam Mustofa Kamil (1997:112) menyatakan "Learning in

group is generally the most effective means for bringing about change in attitude and

behavior". Kedua teori tersebut memberikan arahan bahwa dengan berkelompok

kreatifitas dan aktivitas anggota akan semakin produktif, karena dengan berkelompok

berarti tingkat hubungan (interaksi) individu (anggota) kelompok juga ikut meningkat

(terjadi proses saling belajar).

Model pembinaan dan peningkatan mutu guru melalui kelompok (kelompok kerja

guru), meskipun secara teoretis memiliki keterandalan, baik dalam kerjasama maupun

dalam meningkatkan profesionalisme (keterikatan hubungan korps), namun pada

pelaksanaannya masih tetap belum menggembirakan, dimana banyak kelompok kerja yang

belum efektif melakukan pertemuan atau kegiatan, atau Kelompok Kerja guru sama sekali

belum berperan dalam tugasnya. Ada beberapa faktor sementara yang dapat dianalisis di

antaranya adalah : (1) tidak adanya kesesuaian minat dan kebutuhan, diantara anggota

kelompok sehingga program belum mencapai titik kesamaan. (2) banyak guru yang

mengeluh karena kurang sarana dan prasaran pendukung. (3) kurangnya rasa tanggung

jawa diantara anggota.

Permasalahan belum berfungsinya kelompok kerja guru tidak hanya dirasakan oleh

guru itu sendiri, akan tetapi oleh kepala sekolah dan pengawas dan oleh pihak-pihak

terkait lainnya. Secara teoretis upaya mengubah perilaku guru merupakan pendekatan

yang paling efektif dalam meningkatkan pengetahuan, kemampuan mengajar, kemampuan

mengembangkan diri yang sekaligus berdampak bagi kemampuan kerja (kinerja).

Upaya yang dilakukan untuk mendorong agar kelompok kerja guru mampu

 



meningkatkan produktivitas kerjanya secara efektif, maka pemerintah mencoba melalui

pendekatan lain yakni pemberian bantuan berupa pembiayaan kelompok. Pembiayaan

tersebut diberikan dalam bentuk biaya langsung (direct cost) bagi kelompok. Kenyataan

menunjukkan bahwa, pada waktu sebelum biaya dikucurkan ada beberapa kelompok yang

aktif merasa kesulitan untuk mengembangkan hasil temuan atau hasil karya kelompoknya.

Seperti dalam pembuatan modul, melakukan uji coba metoda mengajar, uji coba model

evaluasi dan diseminasi inovasi teknik-tekinik mengajar. Keadaan di atas sangat mungkin

berhubungan dengan masih adanya keraguan dari berbagai pihak, terutama pihak Kanwil

Departemen Pendidikan Nasional, tentang efektivitas dan produktivitas kelompok kerja

guru, dalam arti memberikan keuntungan atau tidak baik bagi guru itu sendiri maupun

bagi sekolah khususnya dalam peningkatan kemampuan siswa. Melihat kenyataam tersebut

penulis tertarik untuk menganalisis lebih lanjut bagaimana keterhubungan antara faktor

pembiayaan kelompok sebagai faktor eksternal yang dianggap berpengaruh terhadap

produktivitas kerja guru. Hal tersebut didukung oleh suatu teori yang menyatakan bahwa :

"Manajemen biaya adalah menjadi dasar untuk pengendalian, motivasi, dan
memberi penghargaan (reward) kepada upaya dan efektifitas manajer dan karyawan
dalam pengelolaan dan produktivitas kerja. Konsep biaya kunci dapat diterapkan untuk
fungsi manajemen ini termasuk kemampuan mengendaUkan risiko". (Edward, J.
Blocher, Kung H. Chen, dan Thomas W. Lin 2000:96)

Sehubungan dengan itu Peran dan fungsi kelompok secara teoretis

produktivitasnya dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya adalah faktor eksternal dan

faktor internal (Gerald Zaltman 1972 Principle 3, dan David Krech, 1972). Pemberian

biaya ini diharapkan mampu memotivasi kemampuan dan produktivitas kerja guru, baik

itu dalam kelompok kerjanya maupuan dalam instansi sekolahnya, juga dengan biaya ini

 



diharapkan dapat membantu menambah penghasilan guru saat ini. August W. Smith

(1982:393) menyatakan "performence atau kinerja merupakan output drive from

processes, human or otherwise", atau dengan kata lain kinerja merupakan hasil kerja dari

suatu proses. Secara tegas H. Nainggolan (1985:123) mengatakan, bahwa prestasi kerja

adalah hasil kerja yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas yang

dibebankan kepadanya. Hasil penelitian Edward, J. Blocher (2000:96) dalam catatan

kakinya menyebutkan bahwa, biaya secara signifikan dapat mempengaruhi berbagai faktor

yang berkaitan dengan tanggung jawab, dan jumlah biaya dalam satu periode tertentu.

Atas dasar hal itu penulis mencoba mengkaji permasalahan penelitian ini melalui

pertanyaan masalah : Apakah faktor eksternal berupa pembiavaan bagi kelompok kerja

guru berpengaruh terhadap produktivitas kerja guru ?

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Di muka telah diajukan fokus permasalahan penelitian ini yakni apakah faktor

eksternal khususnva pembiavaan kelompok keria guru berpengaruh terhadap produktivitas

kerja guru ?

Secara teoretis untuk menelusuri berbagai faktor tersebut dapat ditinjau dari sudut

pandang teori. David Krech (1972) mengungkapkan bahwa faktor yang datang dari dalam

kelompok dan dianggap menonjol mempengaruhi produktivitas serta aktivitasnya adalah

interaksi dan beberapa kecenderungan lain yang datang dari luar dan bersifat rangsangan.

serta keeratan hubungan individu sebagai faktor yang ada di dalam.

Seperti diungkapkan Frederck Hezbergh (1968) dalam teorinya menyebutkan

bahwa, kelompok dan kreativitasnya dapat dikaji melalui teori antar faktor, di mana

 



diungkapkan bahwa untuk melihat produktivitas kelompok terutama perilaku yang

ditimbulkannya dalam hal ini kemampuan kerja, dapat dipengaruhi oleh dua faktor yakni

faktor eksternal dan faktor internal atau independent dan intermediate variable.

Sehubungan dengan hal itu variabel independent yang berhubungan dengan kelompok

kerja guru adalah faktor yang datang dari luar, dalam penelitian ini meliputi variabel biaya

yang dikeluarkan untuk meningkatkan kreatifitas dan produktivitas Kelompok Kerja

Guru. Faktor lain yang juga diperhitungkan adalah struktur kelompok, lingkungan, dan

tugas yang dibebankan pada guru anggota KKG. Sedangakan variabel intermediate adalah

faktor yang ada dalam kelompok itu sendiri terutama berhubungan dengan motivasi, dan

interaksi antar anggota.

Lebih jauh Paul Mali (1978:6-7), dalam Uyu Wahyudin (1998:62) menyebutkan,

bahwa produktivitas adalah bagaimana menghasilkan atau meningkatkan hasil barang dan

jasa setinggi mungkin dengan memanfaatkan sumberdaya secara efisien. Oleh karena itu

produktivitas seringkali diartikan sebagai ratio antara keluaran dan masukan dalam suatu

aktivitas tertentu. Disamping itu pula Whitemore (1979:2) mengungkapkan "productivity

is a measure of the use of the resources of an organization and is usually expressed as a

ratio : the out put obtained by the use resources to the amount of resources employed".

Jadi Whitemore memandang produktivitas sebagai suatu ukuran atas penggunaan

sumberdaya alam suatu oraganisasi yang biasanya dinyatakan sebagai suatu ratio dari out

put yang daicapai dengan sumberdaya yang digunakan. Nanang Fatah (1996:5)

mengartikan bahwa konsep produktivitas berkembang dari pengertian teknik sampai pada
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pengertian perilaku. Secara lebih tegas National Productivity Board (NPB) dalam Uyu

Wahyudin, (1996:61) menyatakan bahwa

Produktivias adalah sikap mental (attitude of mind) yang mempunyai semangat
untuk melakukan peningkatan perbaikan. Perwujudan sikap mental dalam berbagai hal
antara lain : (1) yang bverkaitan dengan diri sendiri dapat dilakukan melalui :
pengetahuan, keterampilan, disiplin, upaya peribadi, dan kerukunan kerja. (2) yang
berhubungan dengan pekerjaan dapat dilakukan melalui : managemen dan metode
kerja yang lebih baik, penghematan biaya, tepat waktu, dan sistem teknologi yang lebih
baik.

Dengan memperhatikan berbagai faktor yang selama ini menjadi alasan bagi

rendahnya partisipasi anggota kelompok kerja guru, maka gambaran teori di atas dapat

dijadikan alasan yang kuat bagi peningkatan dan pemberdayaan kelompok kerja guru

sebagai wadah pengorganisasian dan sebagai pendekatan pengajaran.

Dari uraian-uraian tersebut di atas, dapatlah diidentifikasi variabel-variabel yang

menjadi titik tolak dalam penelitian ini, yaitu variabel produktivitas kerja guru sebagai

variabel yang dipengamhi (variabel dependent), faktor eksternal yakni pembiayaan

kelompok kerja guru adalah sebagai variabel independent atau varaibel

berpengaruh.Variabel lain yang coba dilihat dan diasumsikan memiliki pengaruh kuat

terhadap produktivitas kerja guru, diantaranya adalah faktor latar belakang pendidikan

guru, dan sekolah atau institusi dimana guru-guru tersebut belekrja. Sehubungan dengan

hal itu penulis mencoba merumuskan masalah penelitian ini melalui pertanyaan-pertanyaan

sebagai berikut ini:

1. Apakah variabel pembiayaan bagi kelompok kerja guru sebagai faktor eksternal

berhubungan dengan variabel produktivitas kerja guru ?
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2 Apakah Latar belakang pendidikan gum berhubungan dengan tingkat produktivitas

kerja gum ?

3. Apakah terdapat perbedaan produktivitas kerja jika faktor-faktor latar belakang tingkat

pendidikan gum dan latar belakang tingkat sekolah dimana gum itu mengajar

diperhitungkan ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Gum yang dijadikan subyek atau populasi penelitian ini adalah gum-gum yang

berada pada jenjang pendidikan SD, SLTP dan SLTA yang tergabung dalam Kelompok

Kerja Gum (KKG) di Kotamadya Bandung. Mengacu pada kondisi subyek penelitian

tersebut, maka tujuan penelitian ini secara umum adalah untuk mengungkapkan data

tentang produktivitas gum sebagai anggota kelompok kerja gum beserta faktor-faktor

yang mempengamhinya.

Tujuan penelitian secara khusus difokuskan untuk :

(1) Mendapatkan gambaran tentang bentuk serta kadar hubungan antara variabel-variabel

pembiayaan kelompok kerja gum dengan produktivitas kerja gum;

(2) Mendapatkan gambaran tentang kadar hubungan antara variabel latar belakang

pendidikan gum dengan tingkat produktivitas kerja gum;

(3) Memperoleh gambaran tentang perbedaan yang menyangkut variabel-variabel

produktivitas kelompok kerja gum sesudah memperhitungkan latar belakang

pendidikan dan latar belakang tempat kerja.
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b. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran dasar tentang tingkat

kinerja gum dan produktivitas gum di sekolah, khususnya gum-gum di Kotamadya

Bandung yang tergabung dalam Kelompok Kerja Gum (KKG), serta faktor-faktor yang

diyakini dan dijadikan pedoman, kriteria bagi pengembangan program pembinaan gum

melalui kelompok kerja. Dengan diperolehnya informasi melalui penelitian ini, maka dapat

dihasilkan model belajar kelompok yang dapat digunakan dalam pembinaan dan

pengembangan gum lainnya. Dari hasil penelitian ini dapat dikembangkan perencanaan

pembinaan gum, penataran gum, yang lebih mengarah pada efisiensi dan efektifitasnya.

2. Kegunaan Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat mengungkapkan data tentang pembiayaan sebagai

faktor eksternal kelompok berhubungan dengan tingkat produktivitas kelompok dan

kinerja individu anggota kelompok Adapun faktor-faktor tersebut temtama berhubungan

dengan teori ekonomi pendidikan. Sehingga secara empirik informasi yang diperoleh akan

dapat memberikan sumbangan besar bagi teori-teori pendidikan dan pembiayaan

kelompok sebagai wadah pembelajaran dan kinerja mengajar.

D. Hipotesis Penelitian

Untuk lebih mengarahkan dalam pelaksanaan penelitian ini, maka diajukan

beberapa hipotesis penelitian, sebagai berikut ini

1. Terdapat hubungan signifikan antara variabel pembiayaan kelompok kerja gum

dengan variabel produktivitas kelompok kerja gum.
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2. Terdapat kaitan hubungan signifikan antara variabel latar belakang pendidikan gum

anggota KKG dengan produktivitas kelompok kerja gum.

3. Produktivitas kelompok kerja gum memiliki perbedaan apabila latar belakang

pendidikan gum anggota KKG diperhitungkan.

4. Produktivitas kelompok kerja gum memiliki perbedaan apabila latar belakang tempat

kerja diperhitungkan.

E. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Kelompok Kerja Guru dalam penelitian ini diartikan sebagai wadah

pengorganisasian gum, baik itu gum SD, SLTP maupun SMU, dengan tujuan untuk

meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan mengajar, sekaligus dalam

penelitian, serta dapat berbagi pengalaman mengenai cara mengajar dan materi ajar.

Kelompok kerja ini dapat dikombinasikan dengan sistem gugus. Dedi Supriadi, (1998:240)

Pembiayaan Kelompok Kerja Gum dalam penelitian ini adalah, berupa bantuan

dana bagi kelompok kerja gum (direct cost) yang dikeluarkan pemerintah dan sebagai

faktor motivasional dalam rangka meningkatkan kinerja mengajar, temtama dalam

kegiatan kelompok dan produktivitas kelompok.

Kinerja yang dimaksud kinerja dalam penelitian ini adalah : dimaksudkan sebagai

suatu kemampuan yang dimiliki oleh gum baik itu kemampuan cognitif, afektif maupun

psikomotorik, baik dalam hal mengajar, penelitian, maupun kemampuan pemahaman

materi ajar. (Dedi Supriadi 1998).

Produktivitas Kelompok dalam penelitian ini dimaksdukan sebagai sikap mental

(attitude of mined) yang mempunyai semangat untuk melakukan peningkatan perbaikan.
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Perwujudan sikap mental dalam berbagai hal berkaitan dengan diri sendiri dan berkaitan

dengan pekerjaan. Yang berkaitan dengan diri sendiri dapat dilakukan melalui peningkatan

:Pengetahuan, keterampilan, disiplin, upaya peribadi dan kerukunan kerja. Yang berkaitan

dengan pekerjaan dapat berupa : managemen dan metoda kerja yang lebih baik,

penghematan biaya, tepat waktu, sistem dan teknologi yang lebih baik. (National

Produkctivity Board (NPB) Singapore (1996).

Kesejahteraan guru, salah satunya dapat diungkapkan dari peningkatan

penghasilan, penghasilan memiliki beberapa kategori yang berbeda-beda, yaitu : 1) upah

atau gaji, 2) bonus keuntungan produksi, 3) hadiah-hadiah atau biaya-biaya lain yang

diberikan. Kesejahteraan yang dikaitkan dengan penghasilan kerja yang dimaksudkan

dalam pembahasan ini berhubungan dengan teroi human capital yang meliputi keselumhan

kategori atau merupakan penjumlahan dari jenis-jenis penghasilan tersebut di atas. Teori

dasarnya bisa di lihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 1.1.

Model Penjelasan Produktivitas dan Penghasilan Kerja
Revianto, (1985:46)
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F. Paradigma Model Hubungan AntaraVariabel Penelitian

Berdasarkan Hipotesis dan definisi operasional variabel penelitian, maka

disusunlah keraneka berpikir tentang hubungan antara variabel penelitian sebagai berikut

Variabel Bebas

Pembiayaan
Kelompok

Tingkat an
Sekolah

Latar Belakang
Pendidikan

Variabel Terikat

Produktivitas

Kerja Gum

Gambar 1.2.

Paradigma Model Hubungan Antara Variabel Penelitian

a. Hubungan Pembiayaan Kelompok dengan Produktivitas

Kelompok kerja gum, sebagai kelompok yang memiliki aturan dan norma

kelompok yang jelas dan berdasarkan pada bidang studi yang dibina oleh gum-gum

sebagai anggota kelompoknya, akan menjadi kelompok dengan standar produktivitas

tinggi, apabila anggota kelompok sadar terhadap norma, aturan yang beriaku dalam
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kelompok itu sendiri. Salah satu faktor yang coba menjadi acuan bagi peningkatan

produktivitas kelompok kerja gum di satu sisi dan di sisi lain kemampuan kerja gum

sebagai akumulasi dari kehidupan kelompok adalah adanya pembiayaan khusus bagi

kelompok kerja gum Hal tersebut dilakukan semata-mata bukan hanya sekedar

meningkatkan kesejahteraan bagi gum-gum sebagai anggota kelompok akan tetapi hal

tersebut dilakukan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab gum-gum sebagai anggota

KKG dalam meningkatkan kemampuan, keterampilan dan dalam mengembangkan bidang

studi yang menjadi garapannya. Hal tersebut juga dilakukan sebagai pemberian motivasi

bagi anggota kelompok kerja gum agar mencapai suatu prestasi yang sebaik-baiknya

dalam kelompok. Prestasi dan produktivitas kelompok sebagai tujuan mempakan suatu

kebutuhan yang disadari oleh gum-gum sebagai anggota KKG, sehingga hal tersebut

diharapkan menjadi motivasi berprestasi tinggi untuk dipenuhi atau dicapai dalam dan

bersama kelompoknya

Produktivitas kelompok kerja gum di satu sisi adalah mempakan perwujudan dari

sebuah prestasi individu sebagai anggota kelompok, dan mempakan prestasi kerja yang

perlu mendapat perhatian secara seksama. Individu sebagai anggota kelompok yang

mempunyai kinerja tinggi dalam kelompoknya cendemng mendapat penghargaan tinggi

pula. Ini berarti bahwa kelompok dengan prestasi kerja tinggi atau produktivitas tinggi

mempakan akumulasi dari dinamika dan kesejahteraan dalam kelompoknya. Dari uraian di

atas dapat diduga bahwa produktivitas kelompok mempunyai hubungan dengan

pembiayaan kelompok
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b. Hubungan Pendidikan dengan Produktivitas

Pendidikan sebagai usaha sadar selalu memiliki oraganisasi dan sistematika tertentu.

Oleh karena itu setiap upaya pendidikan selalu direncanakan dengan menentukan tujuan

yang ingin dicapai terlebih dahulu secara jelas, serta rencana pelaksanaan untuk

mendukung tercapainya tujuan tersebut. Secara umum tujuan dari upaya-upaya pendidikan

diorientasikan pada pembentukan dan atau pengembangan tiga ranah utama, yaitu ranah

kognitif, afektif, dan psikomotor. dengan terbentuk dan atau berkembangnya ketiga ranah

iini diharapkan setiap individu mempunyai investasi dalam bentuk sejumlah kemampuan

untuk dikembangkan dan diaplikasikan sesuai dengan bentuk dan jenis keuntungan yang

ingin dicapai diperoleh dari investasi tersebut.

Pendidikan secara umum dapat diklasifikasikan ke dalam pendidikan sekolah dan

luar sekolah. Diantara keduanya dapat dilihat persamaan, perbedaan dan interaksinya.

Sebagai upaya pendidikan, keduanya mengacu pada pencapaian tujuan pendidikan secara

umum. Akan tetapi sebagai suatu bagian dari upaya pendidikakn masing-masing

mempunyai bagian sendiri.

Pendidikan sekolah yang ditata berdasarkan jenjang, masing-masing jenjang

mempunyai penekanan tujuan tertentu sebagai lembaga (tujuan institusional). Tujuan

pendidikan sekolah pada umumnya ditekankan pada pembentukan kemampuan akademis

dengan bagian ranah kognitif dan afektif yang lebih besar.

Dengan kemampuan akademik yang berwawasan umum dan teoretik, para lulusan

pendidikan sekolah diharapkan dapat beradaptasi dengan lingkungannya dan kemudian

memberikan sumbangan terhadap perkembangan lingkungan masyarakat secara umum. Di

 



situlah seseorang akan merasakan keuntungan dari investasi yang telah ditanamkannya

selama sekolah, dan bahkan bukan hanya individu itu saja yang menikmatinya, akan tetapi

juga masyarakat lingkungannya.

Dengan pendidikan inilah, pengetahuan, kemampuan dan keterampilan anggota

suatu kelompok, mempakan modal dalam membina kemampuan bekerjasama dan

kemampuan memecahkan persoalan-persoalan yang berkait erat dengan tugas kelompok.

Demikian pula kemampuan memahami norma dan nilai yang beriaku dalam kelompoknya

akan mudah dipahami dan mudah dijabarkan secara mendalam oleh individu sebagai

anggota kelompok.

Mengacu pada pembahasan di atas Kelompok Kerja Gum (KKG) sebagai suatu

kelompok formal dan profesional, dimana latar belakang pendidikan anggota sebagai dasar

bagi pengembangan kelompok, maka dalam menjabarkan berbagai tugas dan

permasalahan yang dibebankan pada kelompok akan sangat mudah untuk dipecahkan.

Oleh karena itu keterampilan serta sikap yang dibina dalam kelompok, maka setiap

anggota kelompok kerja gum diharapkan mempunyai sejumlah kemampuan yang

dikemudian hari dapat dijadikan modal untuk mengembangkan kelompoknya sehingga

menjadi kelompok yang berhasil dalam membina bidang studi yang menjadi garapannya.

Dengan kata lain, terdapat hubungan antara latar belakang pendidikan anggota kelompok

kerja gum dengan produktivitas kelompoknya.

 



 




