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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia 1V disebutkan 

bahwa yang dijadikan salah satu tujuan negara yaitu, “Mencerdaskan kehidupan 

bangsa”. Selanjutnya secara konstituasional amanat pemberian pelayanan 

pendidikan bagi setiap warga negara tercantum dalam Undang-Undang Dasar 

1945, Pasal 28C ayat (1) yaitu, setiap orang berhak mengembangkan diri melalui 

pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan 

memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknlogi, seni budaya demi 

meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. 

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat 1 , tentang 

Tujuan Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa : 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana mewujudkan suasana belajar 

dan proses pembelajaran agar peserta secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa peran penting dalam 

mewujudkan tujuan pendidikan nasional adalah salah satunya guru. Guru  dalam 

layananan pendidikan di lapangan belum maksimal, masih banyak standar-standar 

yang harus dipenuhi oleh seorang guru dalam memberikan pelayanan pendidikan 

kepada peserta didik. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang 

Sistem Pendidikan Nasional menyatakan:  

Guru adalah tenaga pendidik yang khusus diangkat dengan tugas utama 

mengajar, yang pada jenjang pendidikan dasar disebut "Guru", dan pada 

jenjang pendidikan tinggi disebut "Dosen." Guru adalah seorang yang 

digugu dan ditiru, karena dipercaya dan diyakini apa yang 

disampaikannya. Sebagai seorang yang digugu dan ditiru, maka guru 

memiliki peran yang sangat dominan bagi seorang peserta didik. 

Berdasarkan peryataan di atas dapat disimpulkan bahwa peran guru dalam 

memenuhi tugas mengajar memiliki peran yang sangat penting. Akan tetapi, 
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melaksanakan tugas mengajar itu tidak selalu mudah, termasuk bagi guru yang 

telah tersertifikasi contohnya di SMK Negeri 11 Bandung Tahun Ajaran 

2014/2015. Data menunjukkan hasil rekapitulasi nilai ujian akhir sekolah semester 

ganjil rata-rata peserta didik yang belum memenuhi KKM adalah 34% peserta 

didik kurang dari nilai (KKM). Mata pelajaran yang tertinggi tingkat kelulusannya 

adalah Pengantar AP hanya 17% atau 6 orang peserta didik yang nilainya belum 

memenuhi (KKM), dan persentase nilai peserta didik yang paling rendah sebesar 

67% atau 24 orang yaitu mata pelajaran matematika (lihat lampiran 1 ) 

Berdasarkan hasil capaian belajar peserta didik yang ditunjukkan oleh 

persentase nilai atau jumlah peserta didik yang sudah atau belum mencapai KKM 

dapat dilihat bahwa masih banyak guru-guru yang telah tersertifikasi itu belum 

optimal dalam mengajar . Karena persentase KKM yang belum tercapai pada mata 

pelajaran yang mereka ampu belum sepenuhnya memenuhi Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM).  

Fenomena demikian dapat diartikan bahwa proses belajar mengajar yang 

telah dilakukan belum efektif. Hal ini dibuktikan juga dengan penilaian kinerja 

guru yang telah disertifikasi (PKG) Periode 2014/2015. Dalam penilaian kinerja 

guru SMK Negeri 11 Bandung periode 2014/2015 yang penulis lampirkan (lihat 

lampiran 2) diketahui bahwa guru yang mendapat predikat yang dibawah baik 

adalah 44.11%, dan belum mencapai predikat baik. Maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa ternyata penilaian kinerja masih rendah dan dibawah kategori 

baik sehingga kinerja guru belum terlaksana dengan maksimal dalam menjalankan 

tugasnya. 

Selain data diatas, penulis mendapat data lain mengenai rendahnya kinerja 

guru di SMK Negeri 11 Bandung yang tercermin bukan hanya dari hasil peserta 

didik mengenai rendahnya nilai yang belum memenuhi KKM dan penilaian 

kinerja guru saja tetapi dari rekapitulasi daftar hadir guru  pada 6 periode sebagai 

berikut: 

 

 



3 
 

Rinra Ayu Lismeida, 2016 
PENGARUH KEPUASAN KERJA TERHADAP KINERJA GURU-GURU YANG TELAH TERSERTIFIKASI 
DI SMK NEGERI 11 BANDUNG  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

Tabel 1. 1 

Rekapitulasi Absen Guru yang telah Sertifikasi 

SMK Negeri 11 Bandung 

Tahun Ajaran 2009-2014 

Periode 

Jumlah Guru 

yang Telah 

tersertifikasi 

Profesi 

Alpa 

Persentase 

Ketidakhadiran 

(alpa/jumlah 

yang telah 

tersertifikasi 

Persentase 

Kehadiran 

2009/2010 25 orang 3 12% 88 % 

2010/2011 36 orang 2 5.6 % 94.4 % 

2011/2012 41 orang 3 7.3 % 92.7 % 

2012/2013 46 orang 4 8.6 % 91.4 % 

2013/2014 50 orang 2 4.0 % 96 % 

2014/2015 53 orang 5 9.4 % % 90.6 % 

Jumlah 17   

Sumber: Data Tata Usaha SMK Negeri 11 Bandung 

Dari data diatas terlihat bahwa persentase ketidakhadiran guru yang telah 

tersertifikasi selama 6 periode masih kurang maksimal sehingga dapat dimaknai 

bahwa mereka masih memiliki tingkat dan tanggung jawab yang rendah dan 

kurang menciptakan hasil kinerja yang baik. Karena jika hasil yang baik 

didapatkan dari tingkat kinerja yang baik juga. Maka dari itu  kehadiran sangatlah 

berpengaruh terhadap kedisiplinan kinerja seorang pendidik. Seperti yang 

diungkapkan oleh Hasibuan (2012, hlm. 202) bahwa kedisiplinan adalah salah 

satu indikator dari  kepuasan kerja. 

Berdasarkan data-data empiris diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 

kinerja guru yang telah tersertifikasi di SMK Negeri 11 Bandung masih rendah 

seperti terbukti dari nilai peserta didik yang masih banyak yang belum mencapai 

kkm, dan nilai PKG yang masih dibawah kategori baik serta tingkat kehadiran 

guru yang masih rendah dalam tingkat kedisiplinan. Sehubungan dengan 

penelitian yang berlangsung pada tanggal 03 juni 2016 bahwa pernyataan yang 
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disampaikan oleh wakil kepala sekolah berkaitan dengan penilaian kinerja dapat 

diartikan sebagai suatu upaya untuk memperoleh gambaran yang mengenai 

pengetahuan, mengajar, keterampilan,  nilai dan sikap guru dalam melaksanakan 

tugas dan fungsinya, yang ditunjukkan dalam penampilan, perbuatan, dan prestasi 

kerjanya. Jadi PKG menyangkut semua penilaian dan karakteristik guru dalam 

melaksanakan tugas dan fungsinya. 

Penelitian terdahulu mengatakan bahwa untuk untuk melakukan penelitian. 

Penelitian terdahulu yang relevan mengenai Kepuasan kerja, dan Kinerja antara 

lain adalah penelitian Annierah Maulana Usop, Doctor Kamarulzaman Askandar, 

Maeda Langguyuan-Kadtong, dan Datu Amir Sajid Onotan Usop yang berjudul 

“Work Performance and Job Satisfaction among Teachers” ini mencoba untuk 

mengetahui hubungan kinerja dan kepuasan kerja antara guru Divisi Kota 

Cotabato. Hasil penelitian menyatakan bahwa sebagian besar guru termasuk 

kelompok usia 31-40. Mayoritas dari mereka adalah perempuan, menikah, 

memperoleh gelar sarjana. Enam puluh empat persen dari mereka memiliki 11 

sampai 15 tahun pelayanan. Oleh karena itu, temuan, kesimpulan bahwa guru dari 

Divisi Kota Cotabato menampilkan tingkat kinerja yang tinggi. Mereka puas 

dengan kepuasan kerja mereka seperti kebijakan sekolah, pengawasan, upah, 

hubungan interpersonal, kesempatan untuk promosi, kondisi kerja, pekerjaan itu 

sendiri, prestasi, pengakuan, dan tanggung jawab. Selain itu, jika para guru puas 

dengan pekerjaan mereka, mereka akan mengembangkan dan mempertahankan 

tingkat kinerja yang tinggi. Proses belajar mengajar menjadi lebih efisien dan 

efektif yang dapat menghasilkan peserta didik yang berkompetitif tinggi. 

Penelitian Dr. S. Chamundeswari yang berjudul “Job Satisfaction and 

Performance of School Teachers” ini berbicara mengenai pentingnya kepuasan 

kerja yang akan berdampak kepada kinerja guru di bidang pendidikan. Sehingga 

peneliti merasa perlu untuk menyelidiki kepuasan kerja dan kinerja guru dalam 

berbagai kategori sekolah berikut dengan sistem pendidikan yang berbeda. Dari 

total populasi, sampel dari 196 guru dari sekolah dewan negara, 198 guru dari 

sekolah papan matrikulasi dan 194 guru dari sekolah papan tengah ditarik. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa guru di sekolah-sekolah papan tengah secara 
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signifikan lebih baik dalam kepuasan kerja dibandingkan dengan rekan-rekan 

mereka di matrikulasi dan papan negara sekolah. Hal ini dapat dikaitkan dengan 

fakta bahwa guru sekolah papan tengah menikmati fasilitas infrastruktur yang 

lebih baik dan lingkungan kerja yang menyenangkan dari guru papan matrikulasi 

dan negara. Sebagai hasilnya kinerja mereka juga secara signifikan lebih baik bila 

dibandingkan dengan guru di papan negara dan matrikulasi yang fasilitasnya tidak 

sebaik di sekolah papan tengah. 

Penelitian Michaelowa, K. yang berjudul “Teacher job satisfaction, 

student achievement, and the cost of primary education in Francophone Sub-

Saharan Africa” ini menganalisis hubungan empiris antara berbagai langkah 

kebijakan, kepuasan kerja guru dan hasil pendidikan. Pada penelitian ini tampak 

bahwa ada dampak positif dari kepuasan kerja guru pada kualitas pendidikan dan 

karena itu, kualitas pendidikan dapat dipengaruhi oleh kepuasan kerja guru.  

Penelitian Amiartuti Kusumaningtyas & Endang Setyawati berjudul “ 

Teacher Performance Of The State Vocational High School Teachr In Surabaya 

mempunyai tujuan untuk menjelaskan bahwa Pendidikan memiliki peran yang 

sangat strategis dalam pembangunan suatu bangsa. Pendidikan yang mampu 

memfasilitasi perubahan adalah salah satu yang tersebar merata, kualitas dan 

relevan dengan kebutuhan masyarakat. Salah satu komponen pendidikan yang 

sangat penting dalam rangka pelaksanaan rencana strategis adalah guru.  

Sedangkan kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara 

keseluruhan selama periode tertentu dalam melaksanakan tugas jika dibandingkan 

dengan berbagai kemungkinan, seperti hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria 

yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama. Kinerja adalah 

kesiapan dari kelompok orang atau orang untuk melakukan suatu kegiatan dan 

menyelesaikannya sesuai dengan tanggung jawab mereka dengan hasil seperti 

yang mereka harapkan. 

Berdasarkan hal tersebut, mengingat pentingnya kinerja guru yang 

berdampak langsung terhadap pendidikan di sekolah. Maka dari itu peneliti 

melihat urgensi untuk melakukan penelitian dengan fokus pada “Pengaruh 
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kepuasan kerja terhadap kinerja guru-guru yang telah tersertifikasi di SMK 

Negeri 11 Bandung”. 

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah 

 Masalah yang akan dipecahkan dalam penelitian ini, dirumuskan dalam 

pernyataan masalah (problem statement) sebagai berikut: “Kepuasan kerja guru di 

SMK Negeri 11 Bandung masih rendah, sehingga kinerja guru khususnya dalam 

mengajar menjadi rendah. Hal ini menyebabkan mutu pendidikan menjadi tidak 

maksimal. Mengingat guru sebagai kunci penting keberhasilan kualitas lulusan 

sekolah, sehingga apabila tidak ditanggunglangi, maka akan berdampak kepada 

kualitas lulusan SMK Negeri 11 Bandung. 

 Moeheriono (2009,hlm.61) menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi 

kinerja adalah “Harapan mengenai imbalan, dorongan, kemampuan, kebutuhan 

dan sifat, persepsi terhadap tugas, imbalan internal dan eksternal, persepsi tehadap 

imbalan dan kepuasan kerja”.  

Dari banyak faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja mengajar guru 

diatas apabila dilihat dari hasil kajian empirik diduga faktor determinan yang 

paling berpengaruh terhadap kinerja mengajar guru adalah masalah faktor 

personal yakni Kepuasan Kerja guru. 

Berdasarkan pernyataan masalah diatas, masalah dalam penelitian ini 

secara spesifik dirumuskan dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana gambaran tingkat kepuasan kerja guru yang telah tersertifikasi  

di SMK Negeri 11 Bandung? 

2. Bagaimana gambaran tingkat kinerja guru yang telah tersertifikasi di SMK 

Negeri 11 Bandung? 

3. Adakah pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja guru yang telah 

tersertifikasi di SMK Negeri 11 Bandung? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Secara umum, penelitian ini dilakukan untuk memperoleh pengetahuan 

dan melakukan kajian secara ilmiah mengenai perilaku organisasi, yang 

difokuskan pada perilaku guru di sekolah yaitu mengenai kepuasan kerja guru 
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terhadap kinerja guru. Analisis tersebut diperlukan untuk mengetahui kepuasan 

kerjaguru terhadap kinerja guru. 

Secara khusus, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui: 

a. Gambaran tingkat kepuasan kerja guru yang telah tersertifikasi di SMK 

Negeri 11 Bandung. 

b. Gambaran tingkat kinerja guru yang telah tersertifikasi di SMK Negeri 11 

Bandung. 

c. Pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja guru yang telah tersertifikasi di 

SMK Negeri 11 Bandung. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Ada dua macam kegunaan penelitian ini antara lain kegunaan teoritis dan 

kegunaan praktis. Kegunaan teoritis yakni diantaranya hasil penelitian dapat 

digunakan untuk memperkaya kajian mengenai perilaku organisasi khususnya 

perilaku guru mengenai kinerja guru yang diakibatkan oleh kepuasan kerja guru. 

Sedangkan manfaat praktisnya antara lain dapat dijadikan bahan evaluasi bagi 

pihak SMK Negeri 11 Bandung kaitannya dengan pengaruh kepuasan kerja guru 

terhadap kinerja guru dengan cara pengembangan kepuasan kerja guru.Sebagai 

bahan bagi pembaca atau pihak lain yang membutuhkan informasi dan data yang 

relevan dari hasil penelitian, khususnya mengenai kompetensi terhadap kinerja 

guru yang sudah sertifikasi. 

 


