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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1 Pasal 1 

menyebutkan bahwa : 

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terancana untuk mewujudkan suasana belajar dan 

proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk 

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian , kecerdasan, 

akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan oleh dirinya, masyarakat, bangsa dan 

negara. 

 

Berdasarkan pengertian pendidikan di atas, maka dapat diketahui bahwa dalam proses 

pembelajaran dan peningkatan kualitas pendidikan, peran seorang guru sangatlah penting. Tanpa 

adanya peran guru yang optimal, proses pembelajaran dalam pendidikan tidak akan berjalan 

dengan baik. Oleh karena itu, mutu guru merupakan salah satu faktor penting untuk meningkatkan 

kualitas pendidikan  . 

Seperti yang dijelaskan UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 1 

menyatakan bahwa guru merupakan komponen yang harus ada di dalam pendidikan. Peran guru 

tidak bisa diabaikan karena tanpa guru pendidikan tidak dapat terlaksana. 

Keberhasilan guru dalam melaksanakan tugasnya tidak terlepas dari sikap emosional yang 

menyenangkan dan mencintai pekerjaannya yang tercermin pada  moral kerja, kedisiplinan dan 

prestasi kerja. Sikap ini menurut Hasibuan disebut kepuasan kerja (Hasibuan 2014, hlm. 202). 

 Untuk itu perlu diperhatikan faktor- faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja guru. Salah 

satu faktor yang diduga paling mempengaruhi kepuasan kerja guru adalah faktor lingkungan. 

Menurut Duane P. Schultz dan Sydney E. Schultz dalam Mangkunegara (2005, hlm. 105), 

“Lingkungan kerja non fisik adalah semua aspek fisik psikologis kerja dan peraturan kerja yang 

dapat mempengaruhi kepuasan kerja dan pencapaian kinerja”.  Lingkungan kerja non fisik 

merupakan keadaan lingkungan tempat kerja pegawai yang berupa suasana kerja yang harmonis 

dimana terjadi hubungan atau komunikasi antara bawahan dengan atasan serta hubungan antar 

sesama pegawai  (Sedarmayanti, 2001 : hlm.31). Adanya suasana kerja dan komunikasi yang 

harmonis, diharapkan guru akan merasa betah di tempat kerja sehingga mampu menumbuhkan 

sikap kedisiplinan yang tinggi, moral kerja yang baik serta dapat menunjukkan prestasi yang 
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tinggi. Lingkungan kerja yang kondusif  diduga  dapat memberikan kepuasan kerja guru yang 

berakibat pada peningkatan kinerja  guru. Sedangkan lingkungan kerja yang tidak kondusif 

dikhawatirkan dapat menurunkan kepuasan kerja guru yang akan berakibat pada penurunan  

kinerja guru. Namun pada kenyataannya kepuasan kerja guru sepertinya belum terpenuhi, terlihat 

dari tabel rekapitulasi kehadiran guru berikut ini : 

Tabel 1. 1 
Rekapitulasi Ketidakhadiran Guru Tanpa Alasan 
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Januari 51 6 12 3 6 2 4 3 6 

Februari 51 4 4 4 8 2 4 1 2 

Maret 51 4 8 6 12 4 8 2 4 

April 51 3 6 4 8 3 6 1 2 

Mei 51 5 10 6 8 3 6 5 2 

Juni 51 4 8 3 6 5 10 2 4 

Juli 51 2 4 2 4 6 12 3 6 

Agustus 51 3 6 4 8 5 10 4 8 

September 51 6 12 6 12 4 8 2 4 

Oktober 51 7 8 3 2 4 8 3 6 

November 51 5 10 7 14 3 6 1 2 

Desember 51 4 8 1 2 3 6 2 4 

Sumber : SMK PGRI 3 CIMAHI (data diolah) 

 Melihat tabel di atas dapat dilihat bahwa tingkat ketidakhadiran guru tanpa alasan di SMK 

PGRI 3 CIMAHI cukup fluktuatif, artinya setiap bulan selalu ada guru yang tidak hadir tanpa 

keterangan. Hal tersebut merupakan indikasi rendahnya tingkat kepuasan kerja guru. 

Lingkungan kerja yang kondusif diduga dapat memberikan kepuasan kerja guru disekolah 

yang bersangkutan sehingga dapat meningkatkan kedisipilinan, moral dan prestasi kerja guru dan 

akan menimbulkan kenyamanan pribadi maupun kelompok. Sedangkan lingkungan kerja yang 

tidak kondusif dikhawatirkan dapat menurunkan kepuasan kerja guru yang akan berakibat terhadap 

menurunkan kinerja guru.  

Secara alami, setiap individu mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri terhadap 

lingkungan dan memiliki perilaku tertentu untuk menanggulangi masalah lingkungan. Namun 
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demikian, pembentukan lingkungan kerja yang kondusif akan berdampak positif terhadap, tingkat 

kepuasan kerja guru. 

Suatu lingkungan kerja yang berkualitas dan memuaskan berbagai pihak dalam organisasi 

hanya dapat tercapai dengan adanya kerjasama yang baik antar atasan dan bawahan dalam konteks 

ini adalah kepala sekolah dengan guru. Lingkungan kerja yang kondusif akan menunjang guru 

dalam melaksanakan proses pembelajaran. Seorang kepala sekolah sebagai pimpinan di sekolah 

berperan penting dalam mencapai kepuasan kerja guru. Kepala sekolah yang memiliki hubungan 

harmonis dengan guru akan membuat guru merasa betah saat bekerja dan akan mempengaruhi 

perasaan yang dirasakan oleh guru, sehingga kepuasan kerja guru dapat tercapai. 

Keharmonisan komunikasi juga perlu dibangun oleh guru dengan  teman sejawat, dengan 

menumbuhkan sikap saling bekerjasama, saling harga menghargai, saling pengertian dan tanggung 

jawab. Hal tersebut akan menciptakan hubungan komunikasi yang harmonis antar sesama guru. 

Hubungan antar teman sejawat dapat dilihat dari dua segi, yakni hubungan formal dan 

hubungan kekeluargaan.  Hubungan formal ialah hubungan yang perlu di lakukan dalam 

rangka melakukan tugas kedinasan.  Sedangkan hubungan kekeluargaan ialah hubungan 

persaudaraan yang perlu dilakukan, baik dalam lingkungan kerja maupun dalam hubungan 

keseluruhan dalam rangka menunjang tercapainya keberhasilan sesama rekan guru sebagai 

pendidik bangsa.  

Berdasarkan pemaparan diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai,  

“Pengaruh Lingkungan Kerja Non Fisik Terhadap Kepuasan Kerja Guru Di SMK PGRI 3 

CIMAHI”. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan pernyataan masalah (problem statement) diatas, masalah dalam penelitian ini 

secara spesifik dirumuskan dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana gambaran tingkat kondusifitas lingkungan kerja non fisik guru di SMK PGRI 3 

CIMAHI? 

2. Bagaimana gambaran tingkat kepuasan kerja guru di SMK PGRI 3 CIMAHI? 

3. Adakah pengaruh lingkungan kerja  non fisik terhadap kepuasan kerja guru di SMK PGRI 3 

CIMAHI? 
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1.3 Tujuan penelitian 

Berdasakan rumusan masalah penelitian diatas, peneliti bertujuan mengetahui: 

1. Mengetahui gambaran tingkat kondusifitas lingkungan kerja non fisik guru di SMK PGRI 3 

CIMAHI 

2. Mengetahui gambaran tingkat kepuasan kerja Guru di SMK PGRI 3 CIMAHI 

3. Mengetahui ada tidaknya pengaruh lingkungan kerja non fisik terhadap kepuasan kerja guru 

di SMK PGRI 3 CIMAHI  

1.4  Manfaat Penelitian 

1. Bagi penulis 

Dijadikan sebagai kerangka pemikiran yang teoritis dan pengalaman belajar dalam 

membentuk sikap, kemampuan dan keterampilan meneliti serta memperluas wawasan dan 

ilmu pengetahuan di bidang MSDM (Manajemen Sumber Daya Manusia) dan Prilaku 

Organisasi khususnya tentang hubungan antara lingkungan kerja non fisik dengan kepuasan 

kerja guru disekolah. 

 

 

 

2. Bagi sekolah 

Dapat memberi informasi, kritik maupun saran dalam mengenali dan memahami hubungan 

lingkungan kerja non fisik dan karakteristik pekerjaan terhadap kepuasan kerja guru. 

3. Bagi Guru  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang lebih banyak kepada  

guru dalam bekerja disekolah agar hasilnya lebih baik , dapat meningkatkan kepuasan kerja 

dan komitmen guru untuk sekolah.  

 

 


