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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

Organisasi merupakan tempat bagi sekumpulan orang untuk mewujudkan 

tujuan bersama. Namun dalam realitanya mewujudkan  sebuah tujuan tidak 

semudah membalikan kedua telapak tangan, melainkan semua sumber daya 

organisasi harus saling bersinergi dalam bekerjasama untuk mewujudkannya. 

Didalam organisasi yang baik terdapat sumber daya organisasi yang 

berkualitas, khususnya sumber daya manusia, karena sumber daya manusia 

merupakan sumber daya organisasi yang sangat sentral dalam sebuah organisasi. 

Begitu pula dengan organisai pendidikan, seperti disekolah guru merupakan 

salah satu sumber daya sentral yang mampu mewujudkan tujuan pendidikan 

yang secara umum untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.  

Secara umum tujuan pendidikan akan tercapai jika kinerja guru sudah 

optimal, karena kinerja guru merupakan sebuah tugas yang diemban oleh guru 

yang sangat berdampak vital pada tujuan pendidikan dan kemajuan sebuah 

negara. Salah satu cara untuk mengetahui kinerja guru sudah atau belum optimal 

yaitu dari evaluasi atau penilaian, sehingga dengan adanya evaluasi atau 

penilaian kinerja guru mampu mengukur dan melakukan perbaikan atas 

kekurangan-kekurangan dari kinerja sebelumnya supaya kinerja selanjutnya 

lebih baik lagi.  

Salah satu cara mengevaluasi kinerja guru yaitu menggunakan PKG 

(Penilaian Kinerja Guru), seperti halnya di SMK Pasundan 1 Kota Bandung yang 

menerapkan PKG sebagai salah satu cara mengukur kinerja guru. Dibawah ini 

merupakan data rekapitulasi kinerja guru tidak tetap SMK Pasundan 1 Kota 

Bandung:  
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Tabel 1. 1  

Rekapitualasi Data Kinerja Guru Tidak Tetap SMK Pasundan 1 Kota 

Bandung 

Tahun Nilai Kategori 
Jumlah 

Guru 

Penilaian Kinerja Guru 
Total 

Guru Jumlah Guru Presentase 

2011-2012 

90-100 Amat Baik - 

17 orang 47.22% 

36 orang 

80-89 Baik 17 orang 

70-79 Cukup 13 orang 

19 orang 52.78%  60-69 Buruk 6 orang 

< 59 Sangat Buruk - 

2012-2013 

90-100 Amat Baik - 

22 orang 55% 

40 orang 

80-89 Baik 22 orang 

70-79 Cukup  14 orang 

18 orang 45% 60-69 Buruk  3 orang 

< 59 Sangat Buruk 1 orang 

2013-2014 

90-100 Amat Baik - 

23 orang 46,70% 

49 orang 

80-89 Baik 23 orang 

70-79 Cukup  20 orang  

26 orang 53,30% 60-69 Buruk  5 orang 

< 59 Sangat Buruk 1 orang 

2014-2015 90-100 Amat Baik - 21 orang 45,65% 46 orang 
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80-89 Baik 21 orang 

70-79 Cukup  20 orang 

25 orang 54,35% 60-69 Buruk  4 orang 

< 59 Sangat Buruk 1 orang 

2015-2016 

90-100 Amat Baik - 

21 orang 43,75% 

48 orang 

80-89 Baik 21 orang 

70-79 Cukup  23 orang 

27 orang 56,25% 60-69 Buruk  4 orang 

< 59 Sangat Buruk - 

(Sumber: Wakasek Kurikulum SMK Pasundan 1 Kota Bandung)  

Berdasarkan data diatas  bahwa kriteria penilaian kinerja guru pada tahun 

2011-2012 di SMK Pasundan 1 Kota Bandung, guru tidak tetap yang 

mendapatkan predikat “Amat Baik” tidak ada sama sekali dan yang 

mendapatkan predikat “Baik” sebanyak 17 orang sedangkan yang mendapatkan 

predikat “Cukup” sebanyak 13 orang, kemudian yang mendapat predikat 

“Buruk” sebanyak 6 orang, dan yang mendapatkan predikat “Sangat Buruk” 

tidak ada. Berdasarkan tabel diatas guru yang mendapatkan nilia 80 (delapan 

puluh) keatas hanya 17 orang dengan presentase 47.22% sedangkan yang 

mendapatkan nilai dibawah 80 (delapan puluh) lebih banyak yaitu 19 orang 

dengan presentase 52.78% dari total guru tidak tetap sebanyak 36 orang. 

Pada tahun 2012-2013 di SMK Pasundan 1 Kota Bandung, guru tidak tetap 

yang mendapatkan predikat “Amat Baik” tidak ada sama sekali dan yang 

mendapatkan predikat “Baik” sebanyak 22 orang sedangkan yang mendapatkan 

predikat “Cukup” sebanyak 14 orang, kemudian yang mendapat predikat 

“Buruk” sebanyak 3 orang, dan yang mendapatkan predikat “Sangat Buruk” 

sebanyak 1 orang. Berdasarkan tabel diatas guru yang mendapatkan nilia 80 
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(delapan puluh) keatas hanya 22 orang dengan presentase 55% sedangkan yang 

mendapatkan nilai dibawah 80 (delapan puluh) lebih banyak yaitu 18 orang 

dengan presentase  45% dari total guru tidak tetap sebanyak 40 orang. 

Pada tahun 2013-2014 di SMK Pasundan 1 Kota Bandung, guru tidak tetap 

yang mendapatkan predikat “Amat Baik” tidak ada sama sekali dan yang 

mendapatkan predikat “Baik” sebanyak 22 orang sedangkan yang mendapatkan 

predikat “Cukup” sebanyak 20 orang, kemudian yang mendapat predikat 

“Buruk” sebanyak 5 orang, dan yang mendapatkan predikat “Sangat Buruk” 

tidak ada. Berdasarkan tabel diatas guru yang mendapatkan nilia 80 (delapan 

puluh) keatas hanya 22 orang dengan presentase 46,70% sedangkan yang 

mendapatkan nilai dibawah 80 (delapan puluh) lebih banyak yaitu 26 orang 

dengan presentase  53,30% dari total guru tidak tetap sebanyak 49 orang. 

Pada tahun 2014-2015 di SMK Pasundan 1 Kota Bandung, guru tidak tetap 

yang mendapatkan predikat “Amat Baik” tidak ada sama sekali dan yang 

mendapatkan predikat “Baik” sebanyak 21 orang sedangkan yang mendapatkan 

predikat “Cukup” sebanyak 20 orang, kemudian yang mendapat predikat 

“Buruk” sebanyak 4 orang, dan yang mendapatkan predikat “Sangat Buruk” 

tidak ada. Berdasarkan tabel diatas guru yang mendapatkan nilia 80 (delapan 

puluh) keatas hanya 21 orang dengan presentase 45,65% sedangkan yang 

mendapatkan nilai dibawah 80 (delapan puluh) lebih banyak yaitu 24 orang 

dengan presentase  54,35% dari total guru tidak tetap sebanyak 46 orang. 

Pada tahun 2015-2016 di SMK Pasundan 1 Kota Bandung, guru tidak tetap 

yang mendapatkan predikat “Amat Baik” tidak ada sama sekali dan yang 

mendapatkan predikat “Baik” sebanyak 21 orang sedangkan yang mendapatkan 

predikat “Cukup” sebanyak 20 orang, kemudian yang mendapat predikat 

“Buruk” sebanyak 4 orang, dan yang mendapatkan predikat “Sangat Buruk” 

sebanyak orang. Berdasarkan tabel diatas guru yang mendapatkan nilia 80 

(delapan puluh) keatas hanya 21 orang dengan presentase 43,75% sedangkan 

yang mendapatkan nilai dibawah 80 (delapan puluh) lebih banyak yaitu 27 orang 

dengan presentase  56,25% dari total guru tidak tetap sebanyak 48 orang. 



5 
 

Asep Kordiman, 2017 
PENGARUH MOTIVASI DAN KEPUASAN KERJA TERHADAP KINERJA GURU TIDAK TETAP DI SMK PASUNDAN 1 KOTA 
BANDUNG 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 
 

Data diatas menunjukan bahwa guru yang mendapatkan nilai 80 (delapan 

puluh) keatas setiap tahunya selalu lebih sedikit dibandingakan dengan guru 

yang mendapatkan nilai dibawah 80 (delapan puluh) kecuali hanya pada tahun 

ajaran 2012-2013. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja guru di SMK 

Pasundan 1 Kota Bandung belum optimal atau masih tergolong rendah. 

Rendahnya kinerja guru di SMK Pasundan 1 Kota Bandung tidak bisa dibiarkan 

berlarut-larut begitu saja karena akan berdampak pada rendahnya hasil belajar 

siswa secara jangka pendek, dan dampak secara jangka panjang rendahnya 

kualitas lulusan yang menyebabkan kurangnya kepercayaan masyarakat untuk 

menyekolahkan anaknya di SMK Pasundan 1 Kota Bandung.      

1.2. Identifikasi Masalah 

Rendahnya kinerja guru dipengaruhi oleh beberpa faktor yakni faktor 

individu, faktor psikologis dan faktor organisasi. Berdasakan fenomena yang 

terjadi dilapangan yaitu di SMK Pasundan 1 Kota Bandung, terdapat beberapa 

faktor yang dapat disimpulakan terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi 

kinerja guru pada saat melakukan observasi terstruktur.  

Faktor indivudu antara lain keterampilan dan kemampuan seseorang 

dalam bekerja yang akan berimplikasi pada kinerja yang optimal maupaun tidak 

optimal, sedangkan berdasarkan fenomena di SMK Pasundan 1 Kota Bandung 

keterampilan mengajar guru masih tergolong belum optimal terlihat dari metode 

mengajar yang digunakan tidak bervariatif, dan kurangnya kemampuan dalam 

mengelola kelas.  

Faktor psikologi antaralain motivasi kerja dan kepuasan kerja. Motivasi 

kerja merupakan faktor  yang sangat berpengaruh pada optimalnya kinerja guru, 

fenomena masalah yang penulis temukan di SMK Pasundan 1 Kota Bandung 

disaat melakukan pengamatan berkaitan dengan keterampilan mengajar guru 

yang merupakan salah satu tugas mata kuliah Pembelajaran Mikro di semester 

enam. Masalah yang muncul terkait dengan kurangnya motivasi kerja guru yang 

terlihat dari guru tidak tepat waktu masuk kelas, kurang semangat dalam 

mengajar sehingga kurang membangkitkan perhatian siswa, serta keluar kelas 

tidak sesuai dengan waktu yang dijadwalkan. 
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Kepuasan kerja adalah respon positif atau negatif yang akan menentukan 

kinerja seseorang berdasarkan apa yang mereka alami dan rasakan terhadap 

pekerjaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Wakasek Kurikulum pada 

tanggal 23 Januari 2017, jumlah guru di SMK Pasundan 1 Kota Bandung 

memang setiap tahunya tidak tetap khususnya bagi guru tidak tetap yang 

diberhentikan ataupun yang berhenti sendiri karena pindah kerja dan lain 

sebagainya. Adapun data yang mendukung terkait dengan data trun over guru 

tidak tetap di SMK Pasundan 1 Kota Bandung yaitu, sebagai berikut: 

Tabel 1. 2  

Data Turn Over Guru Tidak Tetap di SMK Pasundan 1 Kota Bandung 

Tahun 

Ajaran 

Total 

Guru 

masuk 

Total Guru  

yang 

Diberhentikan 

Total Guru 

yang 

berhenti 

sendiri 

Total Guru 

Tidak Tetap 

Presentase 

(%) turn over 

pertahun 

Keterangan 

2011-

2012 

1 orang 2 orang 4 orang 36 orang 14% - 

2012-

2013 

8 orang 3 orang 1 orang 40 orang 11 % Turun 3% 

2013-

2014 

15 orang 2 orang 4 orang 49 orang 20% Naik 9% 

2014-

2015 

1 orang 1 orang 3 orang 46 orang 6% Turun 14% 

2015-

2016 

3 orang  - 1 orang 48 orang 4% Turun 2% 

(Sumber: Wakasek Kurikulum SMK Pasundan 1 Kota Bandung) 

Berdasarkan tabel di atas pada tahun ajaran 2011-2012 total guru masuk 

sebanyak 1 orang, dengan jumlah guru yang diberhentikan sebanyak 2 orang, 
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guru yang berhenti sendiri sebanyak 4 orang dengan total jumlah guru tidak tetap 

sebanyak 36 orang dengan presentase turn over pertahun sebesar 14%. pada 

tahun ajaran 2012-2013 total guru masuk sebanyak 8 orang, dengan jumlah guru 

yang diberhentikan sebanyak 3 orang, guru yang berhenti sendiri sebanyak 1 

orang dengan total jumlah guru tidak tetap sebanyak 40 orang dengan presentase 

turn over pertahun sebesar 11%, dengan mengalami penurunan sebesar 2% dari 

tahun sebelumnya.  

Pada tahun ajaran 2013-2014 total guru masuk melonjak hingga sebanyak 

15 orang, dengan jumlah guru yang diberhentikan sebanyak 2 orang, guru yang 

berhenti sendiri sebanyak 4 orang dengan total jumlah guru tidak tetap sebanyak 

49 orang dengan presentase turn over pertahun sebesar 20% yang mengalami 

kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 9%.  Pada tahun ajaran 2014-2015 total 

guru masuk sebanyak 1 orang, dengan jumlah guru yang diberhentikan sebanyak 

1 orang, guru yang berhenti sendiri sebanyak 3 orang dengan total jumlah guru 

tidak tetap sebanyak 46 orang dengan presentase turn over pertahun sebesar 6%, 

pada tahun tersebut mengalami penurunan secara drastis sebesar 14% dari tahun 

sebelumnya. 

Sedangkan pada tahun ajaran 2015-2016 total guru masuk sebanyak 3 

orang, dengan tidak ada guru tidak tetap yang diberhentikan, jumlah guru tidak 

tetap yang berhenti sendiri sebanyak 1 orang dengan total jumlah guru tidak tetap 

sebanyak 48 orang dengan presentase turn over pertahun sebesar 4% dengan 

mengalami penurunan sebanyak 2% dari tahun sebelumnya. 

Dari data turn over di atas sangat terlihat sekali turn over guru tidak tetap 

di SMK Pasundan 1 Kota Bandung ini tidak stabil bahkan jika dilihat pada tahun 

2012-2013 sampai degan tahun ajaran 2014-2015 kenaikan dan penurunan 

presentase turn over pertahunya sangatlah drastis. Data turn over yang sangat 

tidak stabil ini dikarenakan keluar dan masuknya guru tidak tetap yang 

mencerminkan tingkat kepuasan kerja di SMK Pasundan 1 Kota Bandung yang 

masih rendah. Informasi yang menguatkan tentang dugaan rendahnya kepuasan 

kerja di SMK Pasundan Bandung antara lain dari Wakasek Kurikulum yang 

menyebutkan bahwa guru yang berhenti sendiri secara umum dikarenakan 
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pindah kerja, mengingat upah atau gaji yang diberikan kepada guru tidak tetap 

anya sekemampuan yayasan Pasundan dalam membayar upah para guru, yang 

jumlahnya  memang tidaklah sedikit. 

 Berdasarkan urian pada latar belakang dan identifikasi masalah di atas, 

peneliti melakukan pembatasan mengenai faktor yang dapat mempengaruhi 

prestasi belajar yaitu faktor psikologis yang didalamnya terdapat motivasi kerja 

dan kepuasan kerja. Selanjutnya penulis tertarik untuk meneliti mengenai 

permasalahan kinerja, maka dari itu judul untuk penelitian ini adalah “Pengaruh 

Motivasi dan Kepuasan Kerja terhadap Kinerja Guru Tidak Tetap di SMK 

Pasundan 1 Kota Bandung”. 

1.3 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini secara empirik dituangkan dalam 

pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana gambaran tingkat motivasi kerja guru tidak tetap di SMK 

Pasundan 1 Kota Bandung? 

2. Bagaimana gambaran tingkat kepuasan kerja guru tidak tetap di SMK 

Pasundan 1 Kota Bandung? 

3. Bagaimana gambaran tingkat kinerja guru tidak tetap di SMK Pasundan 1 

Kota Bandung? 

4. Adakah pengaruh motivasi kerja guru tidak tetap terhadap kinerja di SMK 

Pasundan 1 Kota Bandung? 

5. Adakah pengaruh kepuasan kerja guru tidak tetap terhadap kinerja di SMK 

Pasundan 1 Kota Bandung? 

6. Adakah pengaruh motivasi dan kepuasan kerja guru terhadap kinerja guru 

tidak tetap di SMK Pasundan 1 Kota Bandung? 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui secara empirik tentang pengaruh 

motivasi dan kepuasan kerja terhadap kinerja guru tidak tetap di SMK 

Pasundan 1 Kota Bandung. Secara khusus tujuan yang ingin dicapai melalui 

penelitian ini adalah untuk memproleh gambaran dan informasi mengenai: 
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1. Mengetahui gambaran gamabaran motivasi guru tidak tetap di SMK 

Pasundan 1 Kota Bandung. 

2. Mengetahui gambaran tingkat kepuasan kerja guru tidak tetap di SMK 

Pasundan 1 Kota Bandung. 

3. Mengetahui gambaran tingkat kinerja guru tidak tetap di SMK Pasundan 1 

Kota Bandung. 

4. Mengetahui pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja guru tidak tetap di 

SMK Pasundan 1 Kota Bandung. 

5. Mengetahui pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja guru tidak tetap di 

SMK Pasundan 1 Kota Bandung. 

6. Mengetahui pengaruh motivasi dan kepuasan kerja terhadap kinerja guru 

tidak tetap di SMK Pasundan 1 Kota Bandung. 

1.5. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitiaan ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara 

teoritis maupun praktis: 

1. Manfaat secara teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

wawasan terutama menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan masalah 

motivasi kerja, kepuasan kerja dan kinerja guru. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi 

penelitian selanjutnya 

2. Manfaat secara praktis 

a. Bagi SMK Pasundan 1 Kota Bandung 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan 

berkontribusi positif sebagai input dan bahan pertimbangan bagi sekolah 

untuk lebih memaksimalkan manajemen sekolah sehingga menghasilkan 

kinerja yang diharpkan. 

b. Bagi Pembaca 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menadi rujukan untuk 

meningkatkan kinerja guru agar tujuan pendidikan dapat tercapai. 

 


